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Children’s space in a city undergoing densification: A study of 
open space per child on preschools in the urban locality of 
Umeå 
 
Emil Sandström, Department of geography and economic history, Umeå University, 
Sweden 
 
Abstract: This study aims to describe and analyze changes over time in the degree of 
relative crowding in preschools within the urban area of a medium-sized city in the 
northern part of Sweden – and does so by examining the size of the available open 
space per child. Further, this work explores the spatial variation of open space 
dimensioning in relation to the urban center in order to decide whether shrinking of 
children’s open space should be considered to be limited to the major metropolitan 
areas of Sweden. With the basis in an assumption of increasing competition over land 
as a consequence of neoliberal governance and densification as strategies to promote 
urban growth, it’s hypothesized from recent literature that these ambitions 
increasingly risk confining children’s right to adequate areas of open space for outdoor 
play.  
 
Using a combination of quantitative approaches of analysis, with the use of regression 
analysis the study concluded that the coefficient of the independent variable Building 
age is positive, and therefore matches the expected direction. However, no statistically 
significant linear relationship was observed even with the use of relevant variables – 
highlighting a complex relationship surrounding the understanding and prediction of 
land use in general and urban open space in particular. A comparison of mean values 
using grouping based on both the aspect of time and centrality found that preschools 
built after 1998 generally contains 0,85 m2 larger open space per child than those built 
before 1987, whereas preschools within the urban center had 6,18 m2 larger open space 
per child than those located in more peripheral locations. When controlling for the 
share of preschools that undercuts and exceeds the recommendations related to 
dimensioning of open space communicated by the Swedish National Board of Housing, 
Building and Planning, units within the city center was found to meet these 
recommendations to a greater extent. Preschools built after 1998 seem to be more 
prevalent among units that undercuts the said recommendations. The results call for 
further research within this field of study in order to determine whether or not 
children’s shrinking open space can be limited to be a phenomenon encompassing 
solely major metropolitan areas.  
 
Keywords: Densification, Open space preservation, Preschools, Neoliberal governance  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Planeringens grunder består i att skapa en effektiv och hållbar 
markanvändning, ur ekonomisk, ekologisk, såväl som social, synpunkt 
(SFS 2010:900). Under senare tid har en diskurs växt fram som allt mer 
definierar täthet som en fundamental faktor för att uppnå just det hållbara 
samhället, varför förtätningsbegreppet tagit allt större plats i allt fler 
stadsutvecklingsprocesser. Vikten av förtätning bör ses i ljuset av att den 
verkliga hållbarheten inte skapas av offentliga institutioner eller den 
byggda miljön, utan av de val människor gör i vardagen (United Nations 
2012). Detta förutsatt, utgör institutionella ramverk och stadens fysiska 
form vägledande och katalyserande aspekter som indirekt påverkar 
mänskligt beteende och rörelsemönster (Delegationen för hållbara städer 
2012). Trenden av stadsförtätning bör betraktas som ett svar på flera 
samverkande faktorer, men kanske framförallt den tilltagande 
stadsutglesning (’urban sprawl’) som har haft betydande påverkan på 
stadsbilden under de senaste decennierna (Haaland & Van den Bosch 
2015). Stadsbyggande likt denna skapar en exponentiellt växande 
ekonomisk, ekologisk och social problembild för den hållbara 
markanvändningen, då transportsträckor förlängs, infrastruktur-
försörjning fördyras och grönområdens kvaliteter försämras (Haber 2007; 
Jones & Kammen 2014; White et al. 2013; Cassiers & Kesteloot 2012, EAA 
2016). Konsekvenserna motiverar insatser för att vända trenden, där 
förtätning ses som lösningen (Haaland & Van den Bosch 2015) – ett 
diskursskifte som inte undantar ett Umeå som medelstor stad under 
tillväxt (Burlin 2016; Umeå kommun 2011). 
 
Trots fördelarna med förtätning finns inneboende risker som bör tas på 
allvar. Högre exploatering i centrala lägen innebär att fler intressen 
konkurrerar om samma markresurser, genom vilket stadsplaneringen 
utgör ett ständigt ställningstagande. För långt driven förtätning, i 
hållbarhetens tecken, är i sig ohållbar om mänskliga värden och kvaliteter 
i livsmiljön blir lidande – något som delegationen för hållbar 
stadsutveckling betonar (Delegationen för hållbara städer 2012). Enligt en 
genomgång av Haaland och Van den Bosch (2015) går det, trots stora 
globala variationer i förutsättningar, att urskilja ett flertal generella 
sentida tendenser och riskfaktorer i skuggan av hållbarhetsarbete med 
förtätning som medel. Dessa inkluderar minskade grönytor och lägre 
kvalitet på kvarvarande genom inskränkande exploatering, försämrad 
tillgänglighet till grönstrukturer för invånarna och risk för lägre status för 
planering av gröna värden – vilket i sig kan påverka sociala skillnader och 
orättvisor negativt (ibid).  
 



 2 

Stadens fysiska form förkroppsligar inte bara gränser, utan är också en 
betydande del av den mänskliga lärandemiljön. Detta innebär att 
stadsplaneringen reproducerar de normer som styr vårt samhälle och 
därför utgör ett ideologiskt maktutövande (Marcus et al. 2016) som bör 
hanteras med eftertanke. Det positiva sambandet mellan tillräckliga 
arealer reserverade för fysisk aktivitet för barn och deras aktivitetsnivå 
(Boldemann 2006; Nilsen 2014) gör att den bebyggda miljön får en allt 
viktigare roll som påverkansfaktor för att främja hälsosamma beteenden 
(Boldemann et al. 2006). Förskolegården är en fundamental 
utgångspunkt, eftersom dess roll som utemiljö på senare tid har blivit av 
allt större vikt för många barn, vars rörelsefrihet kommit att begränsas av 
hinder som tätare bebyggelse och intensifierad trafik (Boverket 2015b; 
Faskunger 2008). Allt fler barn och unga lever en stillasittande livsstil och 
är därför i riskzonen för medföljande hälsorisker. Dessa handlar om 
nedsatt funktion och livskvalitet med ökad frekvens av skadlig övervikt, 
hjärt- och kärlsjukdomar, kognitiv degeneration, sämre inlärnings-
förmåga och högre stressnivåer (Bergin 2011). På bredare 
samhällsekonomiskt plan utgör det även en återhållande faktor på grund 
av direkta och indirekta kostnader, till följd av ökad belastning för 
sjukvården och sänkt produktivitet i och med fler sjukdagar (Bergin 2011; 
Wolf 2002). För att motverka denna trend är det viktigt att arbeta 
preventativt då hypotesen att hälsosamma vanor etableras i ung ålder på 
den senaste tiden har fått allt mer stöd (Boldemann et al. 2006). 
 
Trots inneboende risker i dessa ambitioner att förtäta finns idag ingen 
tydlig central reglering av vad som anses vara en tillräcklig friyta för 
stadens invånare. De otydliga juridiska ramarna gällande friytans 
hantering, kvaliteter och dimensionering i planeringen motiveras av de 
stora skillnaderna i kommunala förutsättningar (Boverket 2015c). 
Baksidan av denna flexibilitet riskerar dock att bli en förlust av 
grönstrukturer och friytor till fördel för andra, mer kvantifierade och 
ekonomiskt gångbara intressen, vilket i sin tur innebär en risk för 
ytterligare marginalisering av exempelvis barns rätt till goda närmiljöer 
(Cele 2015). I ljuset av planeringslagstiftningens syfte – att främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden 
(SFS 2010:900 1 kap. 1 §) – ter sig detta kontraproduktivt. Stadsförtätning 
som medel mot ’urban sprawl’ aktualiserar därför en reflektion över vad 
frikostig förtätning riskerar att förmedla: förtätning till vilket pris, och 
vem betalar? Med bakgrund i detta ter sig granskningen av hur 
förskolornas utemiljöer står sig i konkurrensen om marktilldelning viktig, 
för att säkerställa att samhällsplaneringens hållbarhetsmål eftersträvas. 
Sådana studier har gjorts för ett antal större städer, men har sällan 
applicerats för mindre eller medelstora städer.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Med anledning av skilda urbana förutsättningar syftar den genomförda 
studien till att, ur ett lokalt perspektiv utifrån en medelstor stad, beskriva 
och förstå hur dimensioneringen av förskolornas friyta förändrats över tid. 
Aktuella frågeställningar som utgör grundstenarna för följande arbete är: 
 

- Vilka lagar, normer och policys kring förskolornas tillgängliga 
utemiljöer påverkar planeringen av dessa i Umeå kommun, och 
hur har dessa utvecklats över tid? 

- Hur har förskolornas dimensionering av friytan utvecklats över 
tid i praktiken? 

- Vilken påverkan har en förskolelokaliserings närhet till centrum 
på den relativa yta som avsätts för deras gårdar? 

  



 4 

2. Metod  
2.1 Tillvägagångssätt 
Denna kvantitativa studie består av två delar: den första är en deskriptiv 
studie av förskolegårdars storleksmässiga förändring över tid, varvid ett 
explanativt angreppssätt försöker förklara resultatet som observerats 
utifrån utvalda teoretiska resonemang. För att mäta friytan på 
förskolegårdarna utgår denna studie ifrån storleken av den friyta som 
finns tillgänglig, dividerat med antalet barn som tar denna i anspråk. Den 
deduktiva ansatsen utgår ifrån existerande litteratur och 
stadsutvecklingsteori. Hypotesen är att friytan per barn minskat över tid i 
centrala Umeå som följd av ökad konkurrens om centralt belägen mark. 
Hypotesen består därför av två delar, nämligen ’yta i relation till 
centrumnära lokalisering’ och ’yta i relation till byggnadsår’. Tesen är att 
den antagna utvecklingen beror på en ökning av antalet intressekonfliker 
som indirekt konsekvens av stadsförtätningsprinciper där ekonomiska 
intressen fått större vikt genom neoliberala störmningar inom stadsstyret. 
Därmed utgör kulturgeografisk teoribildning inom litteratur angående 
’city governance’ en fundamental aspekt i arbetets teoretiska grund. 
Arbetet syftar alltså inte till att avgöra graden av neoliberalism i Umeå, 
utan hur denna ur ett teoretiskt perspektiv eventuellt kan ha manifesterats 
fysiskt i staden.  
 
Geografiskt avgränsas arbetet till att studera utvecklingen inom Umeå 
kommun, motiverat genom uppfyllandet av ett antal definierade kriterier 
som baseras på att den studerade kommunen bör: 
- uppleva tillväxt, 
- inte präglas av karaktärsdrag för en storstad, samt 
- formulera en översiktsplan med förtätningsstrategier som utnämnt mål. 
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Umeå kommun har under lång tid upplevt en stadig befolkningstillväxt 
(figur 1) och förväntar sig liknande förutsättningar i framtiden. 
Översiktsplanen har en målsättning om att till år 2050 bestå av 200 000 
invånare (Umeå kommun 2011), vilket även är SCB:s brytpunkt för 
definitionen Storstad (Sveriges Kommuner och Landsting 2016). Tidigare 
studier har konstaterat en befintlig förtätningsdiskurs inom kommunen 
(Burlin 2016). Detta gör denna intressant då arbetet utgår ifrån ett 
antagande om att förtätning som uttalat mål i översiktsplaneringen ändrar 
rummens prioriteringsordning. Vidare har arbetets geografiska aspekt 
fokuserat på Umeå tätort, då glesbygdsutveckling faller utanför det 
formulerade syftet.  

 
Figur	1,	befolkningstillväxten	i	Umeå	kommun	mellan	åren	1998-2016.	Källa:	SCB	2017 
Första steget i analysen består av en regressionsanalys i ArcGIS, vilken 
försöker synliggöra huruvida en linjär korrelation existerar mellan den 
beroende variabeln kvadratmeter friyta per barn och den oberoende 
variabeln byggnadsår. För att nyansera analysen av förskolornas tillgång 
till friyta inkluderades ett antal oberoende variabler, med utgångspunkt i 
rekommendationer i utformning och placering (se Tidigare studier och 
Vilka lagar och normer reglerar friytan?) i ett försök att förklara en större 
del av den observerade variansen. De relevanta oberoende variablerna i 
linje med det utformade syftet ansågs vara Avstånd till centrumfyrkanten, 
Avstånd till skogsytor och Enhetens storlek. Att hitta en väl specificerad 
modell är dock ofta ett iterativt arbete, med vilket menas att de 
inkluderade variabler ofta hittas och omprövas i flera omgångar under 
arbetets genomförande. Signifikanta resultat markeras med (*). 
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Vidare genomfördes ett t-test i SPSS för att undersöka om eventuella 
medelvärdesskillnader i friyta per barn över tid är statistiskt signifikanta. 
Valet av t-testet utgår ifrån att x-variabeln i detta fall är kvalitativ (grupp 
1 – grupp 2) och y-variabeln kvantitativ (friyta per barn existerar på 
kvotskalan). Förskolorna grupperades i intervall utifrån byggnadsår för att 
undersöka om förändringar i normer och rekommendationer 
sammanfaller skiftningar i barnens friyta. De jämförda grupperna är 
förskolor med byggnadsår före äldre PBL:s antagande 1987, motiverat av 
det större ansvaret delegerat till kommunerna från centralt håll, 
respektive från och med år 1998 i och med Umeå kommuns översiktsplan 
ÖPL 98 vilken förordar förtätning som stadsutvecklingsstrategi för hållbar 
markanvändning (Umeå kommun 1998. Med anledning av att de valda 
intervallen åtskiljs med 11 år innebär denna klassificering ett visst bortfall 
(n = 10) ur datasetet, då förskolor byggda under tiden mellan dessa 
exkluderas. Med anledning av detta bortfall kommer även en 
känslighetsanalys baserad på brytpunkten år 1998 att genomföras, för att 
kontrollera hur den valda gruppindelningen påverkar utfallet. 
Konstruerandet av grupper enligt detta resonemang kan dock vara 
problematiskt, då implementeringen av lagar och policydokument sällan 
sker med direkt verkan utan snarare tenderar att ske med viss fördröjning 
– varför dessa grupper kan snedfördela datan. I avsaknad av generella 
implementeringstider användes denna indelning i det fortsatta arbetet, 
med det faktum att en annan indelning eventuellt producerat andra 
resultat i åtanke vid dragning av slutsatser. Testet syftar till att undersöka 
om det på statistiska grunder går att förkasta nollhypotesen och anta de 
alternativa tvåsidiga mothypoteserna: 
 
H0: D = 0, dvs. Ff = Fe  
H1: D ≠ 0, dvs. Ff ≠ Fe 
 
Där D = storleksskillnad i friyta, dvs. Ff - Fe.  
Ff = Friyta före 1987 och Fe = friyta från 1998.  
 
Nollhypotesen är i detta fall alltså att ingen skillnad finns mellan de 
studerade tidsintervallen. Vidare genomfördes samma test med 
grupperna ’Inom centrala stadsdelar’ och ’Utanför centrala stadsdelar’ för 
att se till lokaliseringens betydelse, med följande hypotes:  
 
H0: D = 0, dvs. Fc = Fu  
H1: D ≠ 0, dvs. Fc ≠ Fu 
 
Där D = storleksskillnad i friyta, dvs. Fc – Fu.  
Fc = Friyta inom centrala stadsdelar och Fu = friyta utanför centrala 
stadsdelar.  
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Dessa hypoteser är tvåsidiga, varför de endast syftar till att söka en 
skillnad mellan de jämförda grupperna. Riktningen på eventuella 
skillnader utgår ifrån de redovisade teoretiska resonemangen och 
inkluderad litteratur, och menar att friytorna förväntas minska över tid 
och vara mindre i närhet till centrum. För att kunna genomföra de 
statistiska testen med ett litet dataset kontrollerades gruppernas 
(inklusive lokalisering i relation till centrum) fördelning, då en 
normalfördelning är en förutsättning för att medelvärde som centralmått 
inte blir missvisande. Därför genomfördes Kolmogorov-Smirnov’s test 
(Djurfeldt et al. 2010), vilket utgår från en nollhypotes att fördelningarna 
är normalfördelade, varför signifikansvärdet som eftersöks är > o,05. 
Kolmogorov-Smirnov’s (K-S) test visade att nollhypotesen inte kan 
förkastas för de studerande grupperna och indikerar därför, enligt tabell 
1, att respektive fördelning är tillräckligt normalfördelad för att fortgå med 
testningen. 
Tabell	1,	Kolmogorov-Smirnov	test	för	kontroll	av	normalfördelning.	

		 Före	1987	 Från	1998	 Inom	centrum	 Utom	centrum	

N	 17	 22	 11	 38	
Test	Statistic	 0,18	 0,09	 0,17	 0,12	
Asymp.	Sig.	(2-tailed)	 0,13	 0,20	 0,20	 0,17	

 
2.2 Datainsamling och begränsning 
För att testa hypotesen används data för förskoleverksamheter inom 
Umeå tätort (n=49). Datasetet inkluderar respektive enhets antal 
barnplatser, tillgängliga utemiljö och byggnadsår. Idealiskt vore om 
uppgifter angående antalet barnplatser för etableringsåret fanns att tillgå, 
då detta förmodas reflektera hur kommunala tjänstemän tolkar 
’tillräckligt stor friyta’, enligt gällande bygglagstiftning, på bästa möjliga 
sätt. Detta bygger på ett antagande om att den yta som reserveras för ett 
särskilt ändamål i den kommunala planeringen varit föremål för prövning 
gentemot andra intressen, och att utfallet av denna prövning reflekterar 
en intern prioriteringsordning baserat på vilka intressen som anses stå 
över andra. Grundat i detta skulle ett skifte mot en högre ställning för barn 
inom stadsplaneringen kunna konkretiseras i generösare yttilldelning och 
vice versa. På grund av otillgängliga data finns ingen långtgående historisk 
information om barngruppernas storlek på respektive förskola.  
 
Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att, genom granskning av 
offentliga dokument, reda ut vilka normer som fram till idag varit gällande 
inom dimensioneringen för förskolornas avdelningar och därmed skapa 
en multiplikationsvariabel som, baserat på byggnadsår, visar på antalet 
barn som respektive förskoleenhet är dimensionerad för. På grund utav 
den decentralisering som det kommunala självstyret innebär har riktlinjer 
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och normer utfärdade av statliga myndigheter endast en rådgivande 
funktion. Detta har – i kombination med komplexa normer kring 
avdelningsdimensioneringen – gjort att osäkerheten om vilka normer 
Umeå kommun planerat efter är allt för stor och utgör en väsentlig 
felmarginal. Med bakgrund i denna problematik har arbetet använt sig av 
antalet inskrivna barn på respektive förskola under maj månad. Detta 
motiverar viss grad av försiktighet vid tolkningen av resultaten, då det 
faktiska antalet barn på respektive enhet direkt påverkas av eventuell 
över- eller underinskrivning som följd av obalans i utbud och efterfrågan 
av förskoleplatser. Användandet av denna uppgift motiveras av en tanke 
kring att planering av förskoleverksamhet bygger på behovsinventeringar 
och dimensioneras för att klara de variationstoppar som kan ses under 
året, samt att det totala antalet platser i staden beror på nybyggnadstakten 
av förskolor. Det är här en förändrad prioriteringsordning i planeringen, 
som (miss)gynnar vissa markanvändningar, kan synliggöras.  
 
Måttet för förskolornas byggnadsarea som använts i analysen är 
kvadratmeter i enheten byggnadsarea (BYA) eftersom det är bebyggelsen 
fotavtryck på marken som eftersöks. För att beräkna friytan (tomtarea 
exklusive parkerings- och byggnadsyta, samt ytor utan användnings-
område) har byggnadsarean inom respektive förskolegård subtraherats 
från storleken på den tillgängliga miljön. Ett dominerande metodologiskt 
inslag att uppmärksamma är datans ursprung. Informationen för BYA och 
friyta har inte funnits att tillgå från kommunal databas, varför 
informationen har samlats manuellt med användning utav en, av 
kommunen tillhandahållen, webbkarta med uppgifter lagrade för varje 
fastighet. Friytans area (m2) mättes med hjälp av en kombination av 
aktuella flyg- och satellitfoton (senast uppdaterade 2016) och fältstudier 
för att urskilja stängslens avgränsningar. Tillvägagångssättet för 
framtagandet av friyta per barn kan sammanfattas som följande: 
 

("ö$%&'()*å$,)-%	/01	2	3456)
6-01(	8-%&$89-1	:1$-

 = Friyta	per	barn 
 
Metodologiskt har analysen avgränsats genom att utesluta 
förskoleverksamheter som delar gård med annan skolverksamhet. Hade 
dessa data inkluderats skulle möjligheten kvarstå att skolgårdar som 
dimensionerats enligt normer för ex. grundskoleelever förvränger 
resultatet och producerar felaktiga slutsatser. Vidare vore detta en 
tidskrävande arbetsbelastning för insamlande av information om antalet 
övriga elever och hur dessa verksamheter samverkan kring nyttjandet av 
ytan. Av praktiska skäl har datainsamlingen begränsats till framförallt de 
kommunalägda förskolorna, då relevant information om fristående 
verksamheter, samt personal- och föräldrakooperativ är svårtillgänglig. 
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2.3 Validitet & reliabilitet 
Studien syftar till att undersöka hur graden av trängsel på förskolegårdar 
förändrats över tid och i relation till centrala lokaliseringar. Friyta per 
barn är ett vedertaget mått på denna trängsel och ämne för riktlinjer och 
normer från såväl akademiskt som statligt håll. För att anpassa arbetet 
utifrån de definierade tidsramarna användes ’antal inskrivna barn’ som 
alternativ till att multiplicera antalet avdelningar med normer och 
riktlinjer för varierande typer av avdelningar. Detta öppnar upp för ett 
validitetsproblem i de fall antalet inskrivna barn över- eller understiger 
den tilltänkta dimensioneringen för antalet barn en given enhet byggdes. 
Denna aspekt är särskilt aktuell med tanke på den pågående lokala 
debatten om överinskrivning i Umeås förskoleverksamhet (se ex. Stolt et 
al. 2017), vilket ger anledning att begrunda möjligheten att det faktiska 
antalet barn inte reflekterar planeringens tilltänkta antal. 
Tillvägagångsättet med manuella mätningar av tillgänglig friyta för 
respektive enhet medför dock inneboende risker, då en viss felmarginal 
kan innebära att felaktiga slutsatser genereras. Av denna anledning 
utfördes kontrollmätningar som jämförde den uppmätta arean med 
tillgängliga uppgifter om friytor som fanns att tillgå från särskilda 
detaljplaner innehållande förskoleverksamhet. Detta visade att 
felmarginalen låg under 5 procent. Med detta som grund ansågs 
tillvägagångssättet ha tillräcklig precision för att fortgå undersökningen i 
och med att hög reliabilitet är eftersträvansvärt för att kunna lita på 
resultaten.   
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2.3 Begreppsförklaring 
 
Friyta:  Utemiljö som syftar till att uppfylla behov av 

utevistelse och lek. Denna yta utgör den för barnen 
tillgängliga marken; tomtmark exklusive 
byggnadsarea, parkeringsändamål, lastkajer och 
mark utan användningsområde. 

Urbant  
grönområde:  Vegetation inom urbana miljöer, såsom parker, 

friytor, gårdar och liknande.  
 
Byggnadsarea:  Den markyta bebyggd area upptar, inklusive 

ytterväggar och exklusive överhäng såvida detta inte 
överstiger 0,5 meter. Detta kan därmed beskrivas 
som en byggnads ’fotavtryck’. 

 
Bruttoarea:  Summan av alla våningars mätvärda area, inklusive 

ytterväggar.  
 
Urban sprawl:  Den systematiskt fysiska utbredningen av städer, 

över tidigare obebyggd mark, särskilt påskyndat av 
ökande markkonsumtion per invånare. Detta 
innebär att staden växer en högre takt än vad som 
motiveras av folkökningen. 

Fysisk aktivitet:  Kroppsrörelse som leder till ökad energiförbrukning 
tack vare skelettmuskulaturens kontraktion 
(Boverket 2015b). 

 
City governance: De komplexa mekanismer och processer genom 

vilka invånare och den politiska styrningen 
förmedlar och verkställer sina rättigheter, 
skyldigheter och intressen. Detta omfattar inte 
minst utövandet av politiskt och ekonomiskt 
huvudmannaskap över staden, vilket generellt gör 
det till ett bredare begrepp än ’styre’. 
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3. Bakgrund 
3.1 Teoretisk förståelse 
3.1.1 Ideologier påverkar stadens form  
Städernas bebyggda miljö reflekterar ofta ideologiskt formade utopier, 
något som konkretiseras både fysiskt och socialt i den svenska 
välfärdsstatens planeringstradition (Cele 2015). Å andra sidan påverkar 
dess fysiska form dess invånares beteenden, vilket Marcus et al. 2016 
poängterar: 
  

[There is an] interdependence between the spatial patterns of the 
designed urban landscape and the cognitive patterns emerging from it. 

The intentional design of the very urban forms therefore has the 
potential to remind, cherish or neglect the interdependence of human 

and ecological well-being, which implies that the cognitive affordances 
present in the urban landscape are of prime importance for the design 

of sustainable urbanism” (Marcus et al. 2016:8) 
  
OECD menar, i linje med Harvey (1989), att den offentliga styrningen har 
skiftat fokus från managerialism, där de lokala myndigheternas främsta 
uppgift är att tillhandahålla infrastruktur och service för invånarna, till 
entrepreneurialism (OECD 2007) med större fokus på interurban 
konkurrens och samverkan med den privata sektorn. Det konkreta 
uttrycket för denna nya styrning har kommit att bli privat-offentlig 
samverkan med projekt som generellt tenderar att fokusera på geografiskt 
smalt avgränsade områden - vars effekter kan upplevas antingen endast 
delvis inom, eller bortom, regionen i vilken projektet genomförs (Harvey 
1989). Karaktärsdragen blir indirekt av att städer lägger allt större vikt vid 
att skapa företagsvänliga lokalklimat i försök att öka den egna 
attraktiviteten gentemot närliggande städer för att på så vis attrahera 
investeringar, arbetstillfällen och öka den lokala skattebasen (Peck 2017). 
Ur ett långsiktigt perspektiv kan denna trend leda mot ekologisk, 
ekonomisk och social ohållbarhet, genom dess avsaknad av holism:  
 

”...new urban entrepreneurialism typically rests, then, on a public-
private partnership focusing on investment and economic development 
with the speculative construction of place rather than amelioration of 

conditions within a particular territory as its immediate (though by no 
means exclusive) political and economic goal.” (Harvey 1989:8) 

 
3.1.2 Neoliberalism och staden 
Med Harveys resonemang som utgångspunkt följer en redogörelse av hur 
en trend mot neoliberalt governance kan påverka stadens form och 
funktion. Neoliberalism utgör en process, en serie mekanismer, genom 
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vilken sociala och rumsliga förändringar organiseras på marknadens 
villkor. Detta koncept är dock inte homogent utan beror i hög grad på den 
kontext i vilken det appliceras och antar därför olika former på olika 
platser (Brenner & Theodore 2005). En vanlig missuppfattning är att 
grunden till denna utveckling är ett tillbakadraget offentligt styre, men bör 
snarare ses som en diskursförändring inom detta styre mot mer 
marknadsvänliga regleringar som syftar till att institutionalisera 
marknadsvärden (ibid). Implementeringen av dessa principer är dock 
omtvistad i litteraturen, då det menas att de inte klarar av att tillgodose 
sociala behov (Brenner & Theodore 2005; Brenner et al. 2009). De 
neoliberala mekanismerna har ofrånkomligen rumsliga, och framförallt 
urbana, kopplingar (Brenner & Theodore 2005). Resultatet blir en stad 
som inte bara utgör arenan inom vilken kommodifiering sker, utan att 
staden i sig blir kommodifierad då dess fysiska form anpassas för att 
maximera den ekonomiska vinsten (Brenner et al. 2009). Offentligt styre 
och marknadskrafter framställs ofta som två motsatser. De agerar dock 
sällan i praktiken helt åtskilda, utan snarare i en symbios där det offentliga 
gått från att vara leverantör av service till att tillhandahålla förutsättningar 
för näringslivet (OECD 2007) i enlighet med resonemanget ovan. Detta är 
en del av vad som kallas New Public Management, vilket belyser den 
offentliga sektorns effektiviserade förvaltning genom kontrakterade 
privata aktörer (Van Dijk 2009; Lane 2000).  
 
En central utgångspunkt i det neoliberala perspektivet på friytor är att de 
direkt eller indirekt utgör en kostnad som någon måste betala i form av 
underhåll, investeringar och bortfall av inkomst, vare sig det är 
näringslivet, det offentliga eller invånarna (Van Dijk 2009). Friytan i sin 
tur erbjuder vinster genom besöksvärden, högre bostadspriser och 
samhällsekonomiska fördelar i och med hälsovinster. Ur detta cost-benefit 
förhållande kan urbana grönområden i sig anses vara en form av reglering 
av marknadskrafter. Politiska ambitioner att bevara grönområden och 
samtidigt möta bostadsförsörjningens behov skapar därför ett ansträngt 
förhållande för det neoliberala styret att reglera. Bevarandet av friytor kan 
således medföra ett bortfall av skatteintäkter i relation till bebyggd mark, 
varvid stadens budget och position i den interurbana konkurrensen 
kortsiktigt blir lidande (Van Dijk 2009).  
 
Ansvaret och initiativet för att anordna friytor och grönområden har visats 
variera beroende på dess omfattning, med ett samband mellan mindre 
ytor och en högre grad av privat ansvarstagande. Problematiken i det 
privatas förhållande till friytor kan förstås genom strävandet efter 
kortsiktiga vinster, varvid anordnande friytor i regel innebär ett visst 
inkomstbortfall. Van Dijk (2009) framhåller att det knappast är 
förvånande att privata aktörer försummar större friytors roll i 
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stadsbebyggelsen. Dessa ytor bör betecknas som naturresurser och 
därmed i sin natur är dömda överutnyttjas utan reglering: förutsatt att det 
utgör en allmän resurs vars kostnad att exploatera understiger den 
eventuella vinsten vid försäljning, samt karaktäriseras av långsam 
återhämtning. Medan det kan ligga i marknadens intresse att bevara 
mindre ytor i anslutning till den egna exploateringen (ex. privat 
tomtmark) medför ett grönområdes diffusa gränser en svårighet att 
definiera vem som åtnjuter dess fördelar, och avgiftsbeläggning av 
nyttjandet försvåras (ibid). Neoliberala tendenser och dess avtryck i 
samhället är i allra högsta grad aktuella i en svensk kontext, då artikeln 
Childhood in a Neoliberal Utopia (Cele 2015) indikerar hur nutida 
planeringspraxis i Stockholm undermedvetet influeras av neoliberala 
element. Misstagna för objektiva sanningar, har vuxnas världsuppfattning 
i allra högsta grad påverkat barnens fysiska uppväxtvillkor genom social 
och materiell uteslutning, bland annat genom att exploatera friytor med 
högt lekvärde för barnen (ibid). Detta antas gälla för utvecklingen i 
svenska tillväxtstäder i allmänhet – inklusive Umeå – för den teoretiska 
förståelsen, men bör betraktas som ett ämne för fortsatt forskning.). 
Vidare menar Cele att ”…the inclusion of children in the vision [of future 
Stockholm, förf. anm] comes across as a further attempt to market the 
city, rather than as an effort of […] improving their environment.” (Cele 
2015:238).  
 
3.1.3 Markvärden och lokalisering 
Ur perspektivet från kulturgeografisk teoribildning kan både 
stadsutbredningen och ökad markkonkurrens i innerstaden förenklat 
hänföras till att centralitet generellt utgjort utgångspunkten för stadens 
markanvändning, i och med att stadens form baseras på en närhetsprincip 
(Lundmark 2002). Rumsliga markvärderingsmönster är resultatet av en 
kombination av barriäreffekter, administrativa och historiska gränser och 
i vilken kontext de existerar. Markvärdet kan representeras genom 
fastighetstaxeringsvärden, men eftersom dessa baseras på det 
skattepliktiga värdet exkluderas specialbyggnader som vård- och 
undervisningsbyggnader (ibid). Fundamentalt för värderingen av en 
markyta är dess lokalisering, då varje lokalisering erbjuder skilda 
förutsättningar. Den fysiska närheten till särskilda företeelser påverkar i 
hög grad efterfrågan för en given lokalisering. Det bildar ett komplext 
samband genom att olika aktörer värderar närhet till en viss företeelse 
olika högt, medan ökande avstånd till en specifik faktor i regel minskar 
betalningsviljan (ibid). Generellt har privata företag högre krav på 
centralitet än andra intressen, såsom bostäder, varför dessa har högre 
betalningsvilja för centrala lokaliseringar och tränger bostäder mot mer 
perifera områden där markens värde i allmänhet är lägre.  
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Detta resonemang är något bid-rent modellen tar fasta på, då modellen 
fokuserar på hur det urbana markanvändandet skiftar i relation till 
användningsområdenas förmåga att ha råd med adekvata ytor för sin 
aktivitet eller verksamhet (Pacione 2009). Modellen utgår ifrån 
antagandet om den koncentriska staden och menar att skiften i 
markanvändning initieras genom att efterfrågan på centrumnära mark 
överskrider utbudet, varför tillgängligheten förväntas vara nära relaterat 
till det pris en aktör är villig att betala. Teoretiseringen poängterar stadens 
tendens till rumslig expandering i dess omland, eftersom perifer mark 
antas kosta mindre och därför öppnar för mindre yteffektiva 
exploateringar (ibid) (se även bilaga 1).  
 
Eftersom förhållandet mellan enskilda och allmänna intressen kan få 
omfattande påverkan på stadsbilden regleras detta genom statliga 
institutioner, i regel den kommunala planeringsenheten, som innehar 
ansvaret att värna allmänna intressen. Verkligheten är dock sällan så 
simpel som teorin förmedlar, något som konkretiseras i det faktum att 
markvärden inte fördelas linjärt i stadens rum utan snarare är 
oregelbundna (Lundmark 2002). Svenska kommuner äger generellt sett 
en betydande andel av den byggbara marken (Konkurrensverket 2015) 
varför kostnader för markuppköp kan begränsas, varvid lokalisering av 
kommunala verksamheter inte upplever samma markkonkurrens då 
denna redan är i kommunal ägo. Detta utesluter dock inte att markens 
lokalisering fortfarande besitter både ett bytes- och bruksvärde 
(Lundmark 2002) och därmed bör användas till lämpligaste möjliga 
ändamål.  
 
Neil Smith formulerade 1979 sin ’rent gap’-teori, vilken i huvudsak 
förklarar drivkrafter bakom gentrifieringsprocesser, men generellt menar 
att i en kapitalistisk ekonomi där privata fastighetsägare äger marken 
kommer användningsområdet att anpassas till den användning som bäst 
realiserar markens värde (Smith 1979). I praktiken kan detta innebära att 
privata markägare inte har incitament att reservera mark för friytor och 
förskoleverksamhet om detta inte är ekonomiskt lönsamt i jämförelse med 
alternativa användningar, något som observerats i litteraturen (se ex. 
Brunner & Cozens 2013; Van Dijk 2009). Detta bör ses ur perspektivet att 
centralpunkten för fastighetstaxeringsvärden i Umeå ligger i centrum 
(Lundmark 2002), varför lokaliseringar eller markanvändningar som inte 
maximerar vinsten utifrån markens värde är ogynnsamma ur en strikt 
ekonomisk synpunkt. Vidare visar Lundmark på att värderingen av mark 
i Umeå minskar i proportion till avstånd till denna centralpunkt, i linje 
med teorin – dock med en viss förskjutning (ibid). Bid-rent och rent gap-
teorin kommer inte att undersökas i en lokal kontext i Umeå eftersom 
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detta faller utanför studiens syfte, utan agerar huvudsakligen som ett 
ramverk för förståelsen av den hypotes arbetet utgår ifrån och försöker 
påvisa eller förkasta.  
 
3.1.4 Konceptet av den täta staden 
En stads aspekter av hållbarhet är direkt eller indirekt kopplade till dess 
form. Den urbana utbredningen har sporrat alternativa stadsformer som 
anses möta framtidens ekologiska och sociala behov bättre (Haaland & van 
den Bosch 2015). För att förstå vad som motiverar dagens täthetsdiskurs 
bör bakgrunden i urban sprawl och dess orsaker, processer och 
konsekvenser klargöras.  
 
Urban sprawl beskrivs som den urbana bebyggelsens fysiska utbredning 
med låg densitet, som tar tidigare oanvänd mark i anspråk (EAA 2016). 
Andelen urban befolkning inom Europa spås stiga till 82 procent fram till 
2050 i och med en växande befolkning och större inflyttning, varför den 
framtida efterfrågan på överkomliga mark- och bostadspriser lär vara hög 
och utbredningen fortgå (ibid). Att den bebyggda miljön i vissa fall växer i 
en snabbare takt än befolkningstillväxten antyder dessutom att dess 
drivande faktorer inte enbart består av befolkningstillväxt utan även av 
ytkrävande livsstilsförändringar, varför städer som upplever krympande 
befolkningsunderlag inte nödvändigtvis undgår denna utveckling (ibid).  
 
Urban sprawl som stadsbyggandefenomen medför risker för omfattande 
konsekvenser av både ekologisk, ekonomisk och social karaktär, 
översiktligt presenterade i europeiska miljöbyråns rapport (2016). De 
ekologiska aspekterna bygger i grunden på omlandsförlusten som faktum, 
samt de större avstånden som utbredningen i regel innebär. Genom 
bebyggande av omland sker riskerar värdefulla jordbruksmarker eller 
kvalitativa grönområden för rekreationssyften gå förlorade. En minskning 
av dessa ytor minskar ytinfiltrationen vid nederbörd och naturens upptag 
av växthusgaser – samtidigt som utsläppen ökar på grund av ökade 
avstånd för transporter och de resurskrävande livsstilar, i form av 
bilberoende, som detta medför Borrego et al. 2006; White et al. 2013; 
Kenworthy & Laube 1999). Med ökade avstånd ökar i regel även 
kostnaderna för resor, både privat och offentligt, samtidigt som offentlig 
service och infrastruktur ineffektiviseras (EAA 2016). De ekonomiska 
följderna får i sig sociala konsekvenser, när segregationen ökar och den 
sociala interaktionen minskar (ibid), vilket tydliggör de komplexa 
förhållanden som präglar stadsutbredningen.  
 
I FN:s sammanställning pekas fem huvudsakliga strategier ut för att 
motverka denna utveckling, varav förtätning är en av dessa då det minskar 
behovet av ytterligare bebyggelse på tidigare obebyggd mark (EAA 2016). 
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Förtätningen motiveras dock inte endast i egenskap av ett motmedel för 
stadsutbredningen, utan uppfattas även som en kvalitet i sig själv. I 
praktiken finns flera strategier för att implementera förtätningsprinciper. 
Dessa är: 
 

- Bebyggande av industrimark, obebyggda fastigheter, innergårdar 
och parkeringsutrymmen 

- Öka bebyggelsehöjden 
- Rivning av existerande bebyggelse och återbygga med högre grad 

av exploatering 
- Exploatering av grönområden (Pettersson & Öberg 2014).  

 
3.2 Tidigare studier 
3.2.1 Kompakta städer och urbana grönytor 
Stadsnära grönytor har positiva effekter på städernas invånare (Haaland 
& Van den Bosch 2015), vilka i grunden härrörs ifrån dessa ytors 
multifunktionalitet. Dessa effekter består av ekologiska, sociala, estetiska 
och rekreationella värden, vilka alla ska rymmas inom en begränsad yta, 
och har en nära koppling till graden av urban hållbarhet (ibid). Trots 
vurmen om den täta staden är bemötandet inte uteslutande positivt, då 
flera studier menar att förtätningens oförmåga att lösa gällande problem 
rörande ekologi och trafik blir allt mer framstående (Hofstad 2012; Melia 
et al. 2011). Haaland och Van den Bosch (2015) understryker att ett antal 
utmaningar är särskilt aktuella i framtida urbana utvecklingar, där 
framförallt tillgängligheten till grönstrukturer och dess sociala dimension 
pekas ut som ett fokusområde som bör beaktas. För att säkra en god 
tillgång för invånarna är det av stor vikt att både kvalitativa och 
kvantitativa riktlinjer implementeras. Vid avsaknad av kvantitativa 
normer riskerar grönstrukturernas omfattning att bli allt för liten, 
samtidigt som brist på kvalitativa krav i sin tur kan leda till grönytor av låg 
kvalitet som därav inte används i samma utsträckning som om de vore av 
hög kvalitet. Trots vikten av riktlinjer är de oftast bara vägledande och 
uppnås inte i många fall (ibid).   
 
Studier har indikerat att det finns en svårighet i att skydda god tillgång till 
centrumnära gröna friytor med rymlig yta per capita vid 
förtätningsstrategier (Brunner & Cozens 2013) och att risken för att dessa 
friytor, och indirekt hela kvarter och stadsdelar, blir lidande är ytterst 
aktuell (Pauleit et al. 2005; Haaland & Van den Bosch 2015). Relaterat till 
den så viktiga sociala dimensionen, finns det underlag för att hävda att 
barns tillgång till urbana grönytor försämrats i nyutvecklade områden 
(Haaland & Van den Bosch 2015). 
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3.2.2 Friytor och barn 
Forskning har visat ett positivt samband mellan barns utevistelse och 
graden av fysisk aktivitet. Boverket rapporterar i Gör plats för barn och 
unga! (2015b) att barn bör vistas utomhus minst en timme om dygnet, 
men att det finns en trend mot att barns fysiska aktivitet minskar. Denna 
utveckling är oroande i och med sambandet mellan rörelse i ung ålder och 
vanor i vuxen ålder, samt stillasittande och skadlig övervikt (ibid) vilket på 
sikt bidrar till den tudelade utmaningen rörande folkhälsa och 
samhällsekonomi i västvärlden (Wolf 2002). Rörelse hos barn gynnar i sin 
tur välmående, sömnkvalitet och koncentrationsförmåga (Boldemann et 
al. 2006; Söderström et al. 2012; Mårtensson 2013) varför betydelsen av 
detta inte bör försummas.  
 
Av alla barn i åldrarna 1 till 5 år i Sverige är 83 procent inskrivna i 
förskolan (Skolverket 2016). Det faktum att barns rörelsefrihet sett en 
minskning över tid, på grund av tätare bebyggelse, intensifierade 
trafikflöden och föräldrarnas förändrade inställning till att låta barnen 
röra sig på egen hand (Boverket 2015b; Faskunger 2008), aktualiserar 
förskolegårdens roll som fundamental tillgång till utemiljö för många 
barn. För att främja fysisk aktivitet hos unga krävs att de rumsliga 
förhållandena ägnas åtanke i planeringen, då trängsel på grund av ytbrist 
riskerar att negativt påverka barnens hälsa (Boldemann et al. 2006). I 
syfte att utvärdera de tillgängliga utemiljöerna utformades verktyget 
OPEC (Outdoor Play Environment Categories), vilket poängterar ytstorlek 
som kvantitativt mått på kvalitet. Detta påstående finner grund i bland 
annat en svensk studie som kommit fram till att goda förskolegårdar 
(inkluderande stora ytor) korrelerade med en aktivitetsökning om 20 
procent (ibid.). Baserat på OPEC har forskning visat att förskolegårdar bör 
inneha en sammanhängande friyta med större areal än 2000 m2 för att 
klassas som annat än liten, samt över 3000 m2 för att vara funktionella 
och generera positiva effekter hos de barn som nyttjar miljön (Mårtensson 
et al. 2009). Friytan kan därmed anses vara en grundläggande 
förutsättning för att utevistelsen blir fördelaktig, med tanke på att 
aktiviteter kräver ytor av viss storlek för att kunna ske (Nilsen & Hägerhäll 
2012).  
 
Det potentiellt problematiska förhållandet mellan barns friytor och 
förtätningsprinciper, i samverkan med ständigt minskande urbana 
grönytor, har blivit uppmärksammat i flera studier på senare tid. I Norge 
har studier synliggjort kopplingar mellan förtätning och storleken på den 
för barnen tillgängliga ytan i förskolan (Nilsen & Hägerhäll 2012; Nilsen 
2014). Vilka normer och juridiska regelverk som styr dessa ytor visades ha 
stor påverkan på den faktiska marktilldelningen per barn, och när dessa 
normer förändras över tid reflekteras denna i friytan då denna kan stå i 
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konflikt med andra kvantifierade intressen såsom buller, parkering och 
vägstandard (Nilsen 2014). Nilsen och Hägerhälls artikel Impact of space 
requirements on outdoor play areas in public kindergartens (2012) kom, 
vid en jämförelse mellan innerstad och förort, fram till att andelen 
förskolegårdar med en yttilldelning under normen (24 m2 per barn) var 
60, respektive 32 procent. Vidare relaterades resultaten historiskt till 
tidpunkten för varje förskoleenhets etablering, något konstaterade att 
förskolor byggda före 1975 i signifikant högre utsträckning (75 procent) 
klarade normen för kvadratmeter per barn än förskolor i lokaler byggda 
efter 2006 (49 procent). Från 1975 till 2006 minskade ytan per barn i Oslo 
med 6,5 m2 eller 19,6 procent medan den för parkering dedicerade ytan 
förblev nästintill oförändrad (Nilsen 2014). Som en kompensation vid 
otillräckliga ytor fanns det i Norge fram till 2003 juridiskt stöd för att 
anordna mark i närheten till den aktuella fastigheten. Nilsen och 
Hägerhäll (2012) fann dock att detta inte implementerats i någon större 
utsträckning.  
 
Storleksskillnaden mellan dåtida och nutida bebyggelse kan, enligt 
författarna, förstås som en kombination av en konsensus kring vikten av 
planering för barn vid anläggandet av nya områden och stadens expansion 
över tidigare obebyggd mark – varvid markytor inte utgjorde en bristvara 
(Nilsen & Hägerhäll 2012). Nilsen och Hägerhäll menar att avregleringen 
genom slopandet av kvantitativa krav på förskolegårdarna, trots argument 
om skiftande förutsättningar och den flexibilitet det kräver i linje med 
teorin om New Public Management, har inneburit minskade utrymmen 
per barn i en hårdnande konkurrens om marken. Det konstateras därför 
att barns rättigheter till goda urbana utemiljöer har inskränkts. Detta ter 
sig tänkvärt ur ett svenskt perspektiv, eftersom svensk lagstiftning inte 
ställt krav av denna typ i samma utsträckning (Boverket 2015c).  
 
3.3 Vilka lagar och normer reglerar friytan? 
3.3.1 Grunden till dagens lagstiftning 
Grunden till dagens lagstiftning kring friyta finns i SOU 1970:1, en 
offentlig utredning kallad Barns utemiljö, som pekade på vikten av barns 
tillgänglighet till friyta. Betänkandet menade att det var av stor vikt att 
utemiljöerna för barn håller hög standard, och diskuterade för- och 
nackdelar med att normera friyta. Skriften menade att:  
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Normernas främsta värde kan sägas ligga i deras blotta existens och 
auktorisering av kommunala och statliga myndigheter, som fäster 

uppmärksamheten vid barns utelek och säkerhet i bostadsområdena. 
[…] Den är också ett hjälpmedel vid planläggning och projektering och 

vid avvägning mellan olika markanvändningsintressen [, eftersom] 
vissa andra markanläggningar, t. ex. parkeringsutrymmen, normeras 

kvantitativt, kan icke kvantifierade intressen ha svårt att hävda sig. 
(SOU 1970:1:30) 

Vidare menades det att en normering skapar förutsättningar för en 
enhetlig bedömning och granskning. Nackdelarna med ett sådant 
angreppssätt förklaras bestå i det faktum att normens minimivärde blir ett 
självändamål och att icke-kvantifierade kvaliteter förbises då krav på 
dessa inte är formulerade. Utredningen beskriver att en svårighet vid 
antagandet av normer är att flexibiliteten för lokala förutsättningar blir 
lidande, samt att de betraktas som lösningar snarare än en handledning 
(ibid).  
 
År 1972 lade Barnstugeutredningen från 1968 fram ett betänkande (i två 
delar, SOU 1972:26 och SOU 1972:27) vilket senare kom att utgöra 
grunden till 1975 års Förskolelag. Denna innebar att förskolans 
planmässiga utbyggnad blev en kommunal skyldighet (Korpi 2015). 
Utredningen hänvisar till Socialstyrelsens dåvarande Råd och 
anvisningar som de gällande utformningsnormerna, vilka angav att 15–
20 m2 lekyta per barn bör anses vara tillräckligt (SOU 1972:27). 
Barnstugeutredningens betänkande kom fram till att riktlinjen för 
förskolans tomtyta (exklusive parkeringsyta, inklusive byggnadsarea 
omfattande 15–20 m2 per plats) bör vara 50, men helst 80 m2 per plats för 
att tillfredsställa verksamhetens behov (ibid). Detta ger en nettofriyta om 
minimalt 30 m2. Socialstyrelsen fick den implementerande rollen för 
utredningens principer och 1975 utgavs skrivelsen Vägledande 
information om miljö i förskola och fritidshem: Planering av lokaler och 
utemiljö. Denna angav, i linje med barnstugeutredningen, att daghemmets 
lekyta bör dimensioneras för 60–65 m2 tillgänglig lekyta per barnplats 
(exklusive parkeringsyta och byggnadsarea), men att det för enheter med 
mindre platser kan vara aktuellt att öka tomtytan per barn för att 
säkerställa sammanhängande rum för pedagogiska aktiviteter 
(Socialstyrelsen 1975). Samma år gav Statens planverk ut Bostadens 
grannskap (1975), vilka var myndighetens tillämpningsanvisningar 
utifrån gällande byggstadga. Denna menade att förskolan bör 40 m2 
tillgänglig lekyta per barn, baserat på tidigare planeringspraxis.  
 
I och med 1987 års Plan- och bygglag decentraliserades mycket av ansvaret 
för den fysiska utformningens kvalitet från de statliga myndigheterna till 
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enskilda kommuner (Boverket 1993). Socialstyrelsen formulerade 1989 ett 
allmänt råd där det, återigen från statligt håll, fastställdes att 40 m2 var 
gällande eftersträvansvärd storlekspolicy. Allmänna råd är dock inte 
juridiskt bindande och rådet blev obsolet när förskolan, istället för 
Socialtjänstlagen, började regleras under Skollagen 1998 (Norman 
Bjarsell & Kylin 2014).  
 
3.3.2 Dagens lagstiftning och policys 
3.3.2.1 Plan- och bygglagen 
Plan- och bygglagen (härmed benämnd PBL) utgör ramarna inom vilka 
kommunens markrelaterade beslutsfattande äger rum, då lagen reglerar 
kommunens planmässiga möjligheter och skyldigheter inom det 
kommunala självstyret (SFS 2010:900). PBL konstaterar att det i 
planläggning ska visas hänsyn till både allmänna och enskilda intressen 
och att företräde ska ges sådan användning som är bäst lämpad utifrån 
beskaffenhet, läge och behov (2 kap. 2 §). Planläggningens målsättning 
består därmed av att främja en god hushållning med mark och vatten och 
samtidigt bidra till en effektiv konkurrens, god ekonomisk tillväxt och 
vidareutveckling av Sveriges bostadsbyggande (2 kap. 3 §) utan olägenhet 
på människors hälsa.  
 
Lagen innehåller en del grundläggande antaganden och utgångspunkter 
som belyser och skyddar barns rätt till det offentliga rummet i den 
moderna staden och. Detta sker konkret uttryckt i och med kravet på att 
hänsyn tas till det allmänna intresset behovet av lämpliga utrymmen för 
lek, motion och allmän utevistelse inom, eller i nära anslutning till, 
planlagd sammanhållen bebyggelse (2 kap. 7 §). Att detta anses utgöra 
ett allmänt intresse innebär för kommunernas del att dessa har en 
skyldighet att i översiktsplanen redovisa hur tillgången till friyta för lek 
och utomhusvistelse ska tillgodoses vid beslutsfattande för 
markanvändningen (3 kap. 4 §). En precisering av behovet av friyta görs i 
8 kap. 9–10 §. För anordnandet av tomter slår lagstiftningen fast att om 
den planlagda bebyggelsen innehåller bostäder och/eller lokaler för 
förskola eller liknande verksamheter, ska lämpliga friytor av tillräcklig 
storlek anordnas för lek och utomhusvistelse (8 kap. 9 §). Om dessa krav 
står i konflikt med kravet på tillräckliga parkeringsytor ska friytan 
prioriteras i första hand – något som också ska efterlevas så långt som 
möjligt vad gäller redan bebyggda fastigheter (8 kap. 10 §).  
 
Kommunen får i detaljplaneringen bestämma bebyggandet omfattning 
och användning, samt fastighetsindelningen för det aktuella området, och 
därigenom en minsta och högsta-gräns för fastighetsgränsernas storlek (4 
kap. 11 & 18 §). Detta medför att kommunen sitter på det yttersta ansvaret 



 21 

att fördela markresurser berörda aktörer och målgrupper emellan, varför 
kommunens förda politik och brukade normer påverkar vilket rum 
respektive målgrupp har att agera inom i staden.   
 
3.3.2.2 Boverkets allmänna råd 
Boverket publicerade 2015, i anslutning till de allmänna råden, 
Konsekvensutredning för Boverkets allmänna råd om friyta för lek och 
utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet och 
vägledningen Gör plats för barn och unga!. Dokumenten berör barn och 
ungas utemiljö i allmänhet och förskolegårdar i synnerhet, och agerar som 
en vägledning för kommunernas tolkning av lagtextens (PBL:s) innebörd 
i syfte att säkerställa en funktionell marktilldelning för dessa miljöer 
(Boverket 2015c). Boverket anger att det är upp till respektive kommuns 
bygglovshantering att bedöma om kraven för skolverksamhet (som anges 
i PBL) är uppfyllda, varför de allmänna råden är direkt applicerbara i det 
skedet men poängterar att det finns stora fördelar med att de allmänna 
råden uppmärksammas under detaljplaneringen. De menar här att en 
tillräcklig marktilldelning för barn och unga är avgörande för att friytans 
tilltag ska kunna bedömas acceptabel (ibid).  
 
Boverkets rekommendationer menar att en tillräcklig yta består av två 
aspekter, relativ och absolut yta, då det beskrivs att ”ett rimligt mått 
utifrån antalet barn kan vara 40 m2 friyta per barn i förskolan […]. 
Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3 
000 m2.” (Boverket 2015b:56). Myndigheten fastslår dock inga konkreta 
riktlinjer, trots att flera remissinstanser belyser ett behov av detta, med 
grund i de allmänna rådens vägledande karaktär och den flexibilitet dessa 
kommer med å kommunernas vägnar.  
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Figur 2 visualiserar hur rekommenderade ytrekommendationer för friyta 
per barn har varierat över tid i Sverige, där blå linje representerar uttalade 
minimirekommendationer och orange visar på ideal dimensionering i de 
fall detta redovisats, baserat på de publikationer och skrifter i översikten 
ovan. Ur diagrammet går det att urskilja en svag trend av generösare 
minimi-rekommendationer från offentliga myndigheter över tid. Normen 
är dock oförändrad sedan införandet av äldre Plan- och bygglagen (SFS 
1987:10), i och med att den föreslagna marktilldelningen från Boverkets 
konsekvensanalys (2015) ligger på samma nivå som Socialstyrelsen och 
Statens planverks normer från 1975, med den diffusa motiveringen 
”baserat på studier”. 
 

 
Figur	2,	variationer	i	rekommenderade	dimensionering	för	friyta	per	barn,	över	tid 

 
3.3.2.3 Nationella mål 
Sveriges femtonde nationella miljömål, God bebyggd miljö, syftar till att: 

”Städer, tätorter och annan bebyggelse ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- 

och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.	Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 

och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas.” (Boverket 2015a:356) 

 
Miljömålet är därmed nära relaterat till barns rätt till rum i staden i och 
med att en naturlig del av detta är att verka för människans närmaste 
livsmiljö och dess effekt på folkhälsan (Boverket 2015a), vilket bör ses i 
ljuset av konflikten att bevara grönstrukturer i en trend av fortgående 
stadsförtätning (se ex. Byrne & Sipe 2010; Hofstad 2012; Haaland & Van 



 23 

den Bosch 2015). I och med att betoningen ligger på miljö- och 
hälsoaspekter som kopplas till lokalisering och fysisk utformning har 
barns tillgång till goda utemiljöer, som syftar till att tillgodose deras 
särskilda behov, därför en självklar förankring i God bebyggd miljös 
sociala dimension (ibid). Boverkets utvärdering (ibid.) ser svårigheter att 
nå miljömålet i tid, bland annat på grund av bristande planeringsmaterial- 
och strategier för bevarande, förvaltande och utveckling av gröna värden i 
och inom tätorter.  

Den nationella folkhälsopolitiken syftar till att skapa förutsättningar för 
hela befolkningen att uppnå och behålla en god hälsa, särskilt fokuserat på 
de sociala grupper som är mest benägna att uppleva ohälsa. 
Folkhälsomålet består av elva delmål, vilka är uttalat särskilt viktiga 
fokusområden (Umeå kommun u. å.). Av dessa är tre direkt relaterade till 
barns rum i staden och friyta i förskolan: Delaktighet och inflytande i 
samhället (delmål 1), Trygga och goda uppväxtvillkor (delmål 3) och 
Ökad fysisk aktivitet (delmål 9) (ibid). Att investera i barns utemiljöer och 
förskolornas friytor främjar en långsiktigt bättre hälsa och leder därför till 
en ökad måluppfyllelse, särskilt eftersom det öppnar möjligheter för barn 
att utöva sina rättigheter att delta i beslut som påverkar deras närmiljö 
(Boverket 2015c).  
 
3.3.2.4 Umeå kommuns översiktsplan 
Enligt PBL (SFS 2010:900) ska varje kommun formulera en vägledande 
översiktsplan som anger markanvändningen och den fysiska 
utformningens framtida utveckling (3 kap. 1-3 §). Umeås översiktsplan för 
de centrala stadsdelarna (2011) konstaterar att framtida stadstillväxt 
måste planeras för att tillgodose barns behov. Kommunen skriver att: ”Det 
handlar om att anpassa stadsrummet efter barns behov och att skapa 
miljöer som gör att barnen kan […] växa upp utan att utsättas för 
hälsorisker.” (Umeå kommun 2011:24). Den fysiska planeringen har ett 
stort ansvar för att skapa lämpliga förutsättningar och goda lokaliseringar 
för förskolor och liknande verksamheter. Planen menar att de faktorer 
som är möjliga att påverka ska vara utgångspunkten för förskolan 
utformning – framförallt placeringen i relation till gatunätet och dess 
användningsgrad (ibid).  
 
En central aspekt i Umeås översiktsplanering är stadsförtätnings-
principer, som bland annat syftar till att öka kundunderlaget för en given 
lokalisering och förbättra folkhälsan genom ökad rörelsefrihet, minskat 
bilberoende och bättre luftkvalitet (Umeå kommun 2011). Som ett medel 
för att uppnå detta används konceptet fem-kilometersstaden (illustrerad i 
Bilaga 2), d.v.s. att tillväxten bör koncentreras inom en radie på fem 
kilometer från centrum och universitetsområdet. Denna väldefinierade 
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stadsgräns anses bidra till en önskvärd förtätning och skapa bättre miljöer 
för bland andra barnen (ibid). 
 
Att skapa hållbara utevistelsemiljöer i en tätare stadsstruktur kräver ett 
holistiskt perspektiv på friytor – särskilt viktigt är att barns behov av dessa 
tas hänsyn till. En riktlinje vid planering av bostäder är att friytan areal 
minimalt ska omfatta en tredjedel av bostädernas bruttoarea, om 
tillräckliga ytor inte finns att tillgå inom den egna fastigheten utgör 
grönytor inom närområdet en rimlig kompensationsåtgärd (Umeå 
kommun 2011). Planen öppnar för stadens centrala parker att utnyttjas 
med högre intensitet i framtiden, då det beskrivs att ”Samutnyttjande av 
det offentliga rummet kommer att bli viktig. Parkerna måste kunna 
fungera som bostadsnära rekreation, besöksmål och delvis som utemiljö 
för skola och förskola” (Umeå kommun 2011:49). Vikten av 
samutnyttjandet inom Umeås centrala stadsdelar förklaras bero på en 
kombination av brist på lekytor och tillgänglig utemiljö, att fler bostäder 
kommer att finnas inom samma yta (förtätning) samt en ökande andel 
barnfamiljer som väljer att bo kvar i centrum (ibid).  
 
  



 25 

4. Resultat 
I följande avsnitt kommer utfallet av den genomförda analysen att 
presenteras. Till en början redovisas en överblick över de data som 
använts och legat till grund för resterande arbete. Vidare presenteras 
resultatet av regressionsanalysen. Som en naturlig uppföljning av denna 
följer två kompletterande regressioner som tar hänsyn till andra aspekter 
och därmed kan tillföra analysen värdefulla insikter. Det tredje avsnittet 
behandlar en jämförelse av medelvärden för de två gruppindelningarna 
som tar hänsyn till centralitet samt tidsaspekten. Slutligen redovisas 
undersökningen av andelen förskolor som under- respektive överskrider 
normer för friytans dimensionering för respektive kategori.  
 
4.1 Översikt 
Histogrammet i figur 3 redovisar tidsfördelningen av antalet byggda eller 
senaste renoverade förskolor inom det studerade datasetet. Diagrammet, 
med stöd av tabell 2, indikerar att modernhetsgraden varierar inom 
förskolans fastighetsbestånd med den tidigaste byggd (eller senast 
ombyggd) 1963 och ett flertal nybyggda (2017). Enligt figur 3 är typvärdet 
för ny- eller ombyggnation av förskolor tidigt 2010-tal, men tyder även på 
en topp under sent 70-tal.  Baserat på datasetet (n=49) för den 
ursprungliga hypotesen beräknades medelvärden och standardavvikelser. 
De yngsta byggnaderna är nybyggda eller under byggnation och den äldsta 
54 år (byggd 1963), med standardavvikelsen 16,6. Den genomsnittliga 
friytan per barn för de studerade förskolorna är 44,3 m2, med 
standardavvikelsen 16,1 (tabell 2). 

 
Figur	3,	diagram	över	antal	byggda/senast	renoverade	förskolor	i	5-årsintervaller	inom	Umeå	tätort 

Tabell	2,	deskriptiv	statistik	av	det	initiala	datasetet.	

		 N	 Minimum	 Maximum	 Mean	 Std.	Deviation	

Byggnadsår	 49	 1963	 2017	 1995,9	 16,6	
Friyta	per	barn	 49	 12,1	 90,8	 44,3	 16,1	
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Den kartografiska representationen i bilaga 3 är en visualisering av den 
rumsliga variationen inom storleken av friytornas marktilldelning för det 
studerade området. Fastighetskartan utgör grundkartan som bland annat 
visar bebyggelsens intensitet, över vilken data har lagts till. Varje punkt 
representerar en förskola, med gradvis större symboler för högre värden 
för den relativa friytan. Klassindelningen grundar sig på kvintiler, varför 
20 procent av alla datapunkter ryms inom varje klass. Således återfinns de 
minst respektive störst dimensionerade 20 procent av förskolor inom den 
lägsta klassen ”12,1–30,2 m2” och den högsta klassen ”56,3–90,8 m2”. Inga 
väsentliga rumsliga mönster kan iakttas genom en visuell analys av den 
producerade kartan i bilaga 3.  
 
Fördelningen av data över friyta per barn närmar sig en 
normaldistribution, men karaktäriseras av en viss negativ skevhet 
(skewness -0,66) i relation till normaldistributionen representerad i 
diagrammet (figur 4). Majoriteten av data är därmed lägre medan ett fåtal 
inputs har markant högre värden. 

 
Figur	4,	histogram	över	datafördelningen	inom	den	beroende	variabeln	’Friyta	per	barn’ 
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Sett till den beroende variabeln Friyta per barn observerades två 
statistiska extremvärden med höga värden som markant avviker från det 
uppmätta medelvärdet, med 91 respektive 77 m2 per barn. Eftersom dessa, 
vid en jämförelse mellan 5 % trimmat medel och vanligt medelvärde (43,7 
kontra 44,3), inte verkade ha en markant påverkan gjordes valet att 
behålla dessa i ett redan relativt litet dataset (figur 5).  

 
Figur	5,	identifiering	av	outliers	i	boxplot	

För att översiktligt skapa en uppfattning om relationen mellan beroende 
och förklarande variabel plottades dessa i en scatterplot, synlig nedan 
(figur 6). Detta visar att förhållandet mellan de två aktuella variablerna är 
otydligt och spridningen framstår vara slumpmässig. Den svagt negativa 
trendlinjen beskriver en mycket marginell minskning av relativ friyta med 
nyare förskoleenheter. I och med att denna variabel enligt hypotesen och 
teorin är relevant fortsatte testningen genom en regressionsanalys, trots 
att linjäritet inte observerats.  

 
Figur	6,	scatterplot	redovisar	översiktligt	förhållandet	mellan	datapunkter	för	friyta	per	barn	och	byggnadsålder	 	
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4.2 Regression 
4.2.1 Ursprunglig modell 
För att underlätta tolkningen av resultaten omvandlades Byggnadsår (x) 
till Byggnadsålder (y) (y = 2017 – x). Resultaten av regressionsanalysen 
som söker förklara variationen inom den relativa trängseln bland barn på 
förskolegårdar genom att se till byggnadsår redovisas i tabellen nedan 
(Modell inkl. alla studerade förskolor, Tabell 3). Förutsatt att den 
förklarande variabeln Byggnadsår är noll, d.v.s. för nybyggda enheter, 
förväntas den beroende variabeln Friyta per barn vara 43,7 m2 
(intercept). Regressionen kommer fram till att byggnadsålderns 
koefficient är 0,03, vilket innebär att för varje år äldre en förskola är byggd 
förväntas friytan per barn öka med 0,03 m2. Omvänt innebär detta en 
marginell minskning av friytan över tid, i enlighet med den förväntade 
riktningen. Modellen klarar dock inte av att statistiskt förklara variationen 
i Y, då den har det justerade r2-värdet -0,02, vilket bör läsas att andelen 
varians modellen lyckas förklara är lika med noll, och p-värdet 0,85 – 
varför resultaten inte är signifikanta. Med grund i dessa resultat är 
byggnadsår inte en tillräckligt god förklarande variabel för att förklara 
variationer i graden av förskolegårdsträngsel aggregerat till tätortsnivå, 
utan att andra variabler påverkar detta förhållande i större utsträckning 
varvid kan nollhypotesen inte förkastas.  
Tabell	3,	regressionsanalys	enl.	ursprunglig	modell	

Modell	inkl.	alla	studerade	förskolor	
Variable	 Coefficient	 Probability	 Adjusted	R-squared	
Intercept	 43,72	 0,00*	 -0,02	
Byggnadsålder	 0,03	 0,85	 	

 
  



 29 

4.2.2 Centralitetsmodell 
Tabell 4 redovisar genomförda regressioner med samma förklarande 
variabel, byggnadsålder, som den ursprungliga modellen, men applicerat 
på två dataset baserat på centrala (modell a), n=11) kontra perifera 
lokaliseringar (modell b), n=38). Modell a) uppvisar koefficienten 0,33, 
jämfört med modell b) vars koefficient är -0,02. Detta tyder på att en 
förskolebyggnads ålder i större utsträckning korrelerar med friytans 
storlek per barn i centrala lägen än perifera. Inverterat skulle denna 
samvariation innebära att för varje år senare en förskola är byggd i 
centrala lägen minskar friytan per barn med 0,33 m2, medan det i perifera 
lägen motsvarar en ökning på 0,02 m2. De justerade r-värdena anger att 
denna indelning inte förbättrar modellens förklaringsgrad då dessa 
fortfarande är lika med noll och respektive p-värde med stor marginal 
överstiger signifikansnivån 0,05 (p ≥ 0,44) varvid dessa samband inte är 
statistiskt signifikanta på 95-procentsnivån. 
Tabell	4,	regressionsanalyser	uppdelad	efter	centralitet	

Modell	a)	endast	inkl.	förskolor	i	centralt	läge	
Variable	 Coefficient	 Probability	 Adjusted	R-squared	
Intercept	 44,87	 0,00*	 -0,04	
Byggnadsålder	 0,33	 0,44	 	

Modell	b)	endast	inkl.	förskolor	i	perifert	läge	
Variable	 Coefficient	 Probability	 Adjusted	R-squared	
Intercept	 43,40	 0,00*	 -0,03	
Byggnadsålder	 -0,02	 	0,88	 	

 
  



 30 

4.2.3 Diversifierad modell 
För att undersöka vilka samband som kan förväntas utifrån variabler 
aktualiserade i den genomförda litteraturgenomgången plottades dessa i 
en scattermatrix (figur 7). Denna illustrerar ingen märkbar korrelation 
mellan friytan per barn och avståndet till skogsytor (definierade som 
>10 000 m2 för att exkludera irrelevanta och oanvändbara bevuxna ytor 
såsom vägkanter och inkludera sammanhängande skogspartier). Trots en 
till synes avsaknad av samband mellan förskolegårdsträngsel och avstånd 
till skogsytor inkluderas denna med grund i resonemanget om 
kompensationsåtgärder i form av lekmöjligheter i närliggande gröna 
områden som förs i litteraturen och planeringsdokument. 
Korrelationsmatrisen indikerar ett moderat negativt samband mellan 
avstånd till centrum och friyta per barn, som står i motsats till det 
förväntade förhållandet med minskande ytor i centrala lokaliseringar. 
Slutligen belyser matrisen i figur 7 ett negativt förhållande mellan 
storleken på förskoleenheten (mätt i antal inskrivna barn i maj 2016) och 
friyta per barn.  
 

 
Figur	7,	scattermatrix	över	relevanta	variabler 
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Tabell 5 representerar utfallet av ett försök att förbättra den ursprungliga 
bivariata modellen genom att inkludera fler, enligt den teoretiska 
förståelsen relevanta, variabler. VIF-värdet till höger visar att de 
förklarande variablerna inte är inbördes korrelerade i en sådan 
utsträckning att det ogiltiggör modellen i sin helhet (VIF>7,5). 
Korrigeringen av modellen visar på mycket svagt negativa samband 
mellan den beroende variabeln och de förklarande variablerna 
Byggnadsålder, Antal barn (enhetsstorlek), Avstånd till större grönytor 
och Avstånd till centrum. Trots att modellen enligt teorin bör lyckas 
förklara en större andel av den uppmätta variansen fångar denna modell 
endast 6 procent av variationen, enligt avläsningen av det justerade r2-
värdet. Detta tydliggör att den storleksmässiga dimensioneringen av 
förskolor utgör en mer komplex process än vad de inkluderade variablerna 
kan beskriva. För att skapa en större förståelse för hur förskolornas friytor 
skiljer sig åt utifrån ett tidsmässigt perspektiv bör därför en annan ansats 
tas, varför en medelvärdesjämförelse presenteras i nästa avsnitt.  
Tabell	5,	regressionsanalys	inkl.	flera	förklarande	variabler	

Korrigerad	modell	
Variable	 Coefficient	 Probability	 Adjusted	R-squared	 VIF	
Intercept	 66,3	 0,00*	 0,06	 ----		
Byggnadsålder	 -0,06	 0,67	 	 1,22	
Antal	barn	 -0,16	 0,06	 	 1,20	
Avstånd	till	större	grönytor	 -0,03	 0,18	 	 1,33	
Avstånd	till	centrum	 -0,003		 0,14	 	 1,35	

 
  



 32 

4.3 Medelstorlek 
4.3.1 Byggnadsår 
Jämförelsen av medelvärden i tabell 6 visar att antalet inkluderade 
datainputs är 17 för ’Före 1987’ och 22 ’Från 1998’, vilket innebär att de 
valda tidsintervallen exkluderar 10 fall, dvs. förskolor byggda 1987–1998. 
Den tidigare gruppen innehar en minsta friyta om 22 och en mest 
omfattande om 59 m2 per barn, jämfört med enheter byggda från 1998 – 
vilka har en större spridning, mellan 12 och 76 m2 per barn. Jämförelsen 
antyder att den genomsnittliga storleken är 0,8 m2 större i den grupp 
förskolor med det senare tidsintervallet för byggnadsår, vilket kan 
indikera att graden av trängsel minskat över tid. 
 
För att signifikanstesta medelvärdena i respektive åldersintervall 
genomfördes ett t-test, med grund i det signifikanta 1-sample K-S-testet 
(se Metod), redovisat i tabell 7 nedan. I och med att Levene’s test är 
signifikant (p = 0,02) avläses raden för Equal variances not assumed. T-
testet genererade t-värdet -0,20, vilket motsvarar p-värdet 0,84. Detta 
innebär att medelvärdesskillnaden -0,8 inte är statistiskt säkerställd och 
därmed sannolikt kan antas vara genererad av slumpen och därmed inte 
med säkerhet kan förväntas i framtida förskoleetableringar, då det lilla 
datasetet och den stora interna variationen kan ha gett upphov till den 
observerade skillnaden. I den högra kolumnen redovisas 
konfidensintervallet på 95-procentsnivån, vilket läses som att i 95 fall av 
100 faller värden för skillnader inom intervallet -9,6 och 7,9. Inom detta 
intervall ryms värdet 0, dvs. ingen skillnad, vilket belyser osäkerheten 
kring den observerade skillnaden i medelvärden.  
Tabell	6,	medelvärdesjämförelse	för	indelade	intervall	

Gruppindelning	 N	 Mean	 Minimum	 Maximum	 Std.	Deviation	

Före	1987	 17	 42,2	 22	 59	 9,5	
Från	1998	 22	 43,0	 12	 76	 17,1	
Exkluderade	inputs	 10	 	 	 	 	

	

Tabell	7,	t-test	för	signifikansbedömning	av	medelvärdesskillnader	för	byggnadsår	

		

Levene's	
Test	for	

Equality	of	
Variances	 t-test	for	Equality	of	Means	

95%	Confidence	
Interval	of	the	
Difference	

		 F	 Sig.	 t	 df	
Sig.	(2-
tailed)	

Mean	
Difference	

Std.	Error	
Difference	 Lower	 Upper	

Equal	variances	
assumed	 6,40	 0,02	 -0,18	 37	 0,85	 -0,8	 4,6	 -10,2	 8,5	
Equal	variances	
not	assumed	 	 	 -0,20	 33,97	 0,84	 -0,8	 4,3	 -9,6	 7,9	
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Med tanke på att tillvägagångssättet ovan exkluderar 10 inputs 
genomfördes en känslighetsanalys för att kontrollera hur utfallet påverkas 
av gruppindelningen. I tabell 8 redovisas medelvärden för en 
gruppindelning som bygger på en brytpunkt vid år 1998, vilken visar att 
det motsatta förhållandet (i relation till medelvärdesjämförelsen i tabell 7) 
råder för denna indelning. Enheter byggda före brytpunkten 1998 (n = 27) 
uppmäter en genomsnittlig dimensionering på 45,3 m2 per barn, medan 
enheter från 1998 (n=22) innehar i genomsnitt 43 m2 per barn. Enligt 
detta tillvägagångssätt verkar alltså den tilldelade markytan per barn ha 
minskat med 2,3 m2 – eller 5,1 procent efter antagandet av ÖPL 98. 
Resultaten präglas dock av en överhängande osäkerhet, i likhet med 
jämförelsen av medelvärden ovan, i och med att signifikansvärdet 
underskrider konfidensnivån 95 procent avsevärt med ett p-värde på 0,63. 
Tabell	8,	känslighetsanalys	

Gruppindelning	 N	 Mean	 Std.	Deviation	 Mean	difference	 Sig.	(2-tailed)	

Före	1998	 27	 45,3	 15,5	 -2,3	 0,63	
Från	1998	 22	 43,0	 17,1	 	 	
Exkluderade	outputs	 0	 	 	 	 	
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4.3.2 Centrum 
För att tillföra en ytterligare dimension kontrollerades skillnaden i 
medelvärden för inom respektive utom de centrala stadsdelarna. 
Medelvärdet för de studerade enheter lokaliserade i stadsdelar utanför de 
centrala stadsdelarna uppvisar medelvärdet 42,9, medan de studerade 
centrala förskolorna har ett genomsnittligt värde på 49,1 m2 per barn 
(tabell 9). Därav kan det konstateras att centrala föreskoleenheter i 
genomsnitt innehar 6,2 m2 större friyta per barn än övriga enheter. 
Standardavvikelserna indikerar att förskolor inom centrum uppvisar en 
bredare intern variation, med en större skillnad mellan höga och låga 
värden, än förskolor utom centrum.  
 
I tabell 10 är Levene’s test signifikant (p = 0,01), varför den undre raden 
Equal variances not assumed ska avläsas. Den uppmätta skillnaden är 
inte statistiskt signifikant, med p-värdet 0,42, vilket förtydligas med det 
osäkra konfidensintervallet (95 %) -22,2 till 9,9 inom vilket skillnaden 0 
ryms, dvs. ingen skillnad. Därför kan den uppmätta skillnaden inte antas 
gälla generellt utan endast för just de studerade objekten och kan 
förändras vid etableringen av fler objekt som skiljer sig från övriga 
storlekar. 
Tabell	9,	medelvärdesjämförelse	för	centralitet	

Gruppindelning	 N	 Mean	 Minimum	 Maximum	 Std.	Deviation	

Utom	centrum	 38	 42,9	 19	 77	 13,5	
Inom	centrum	 11	 49,1	 12	 91	 23,3	

	

Tabell	10,	t-test	för	signifikansbedömning	av	medelvärdesskillnader	för	centralitet	

Equal	variances	
assumed	

Levene's	Test	
for	Equality	of	
Variances	 t-test	for	Equality	of	Means	

95%	Confidence	
Interval	of	the	
Difference	

F	 Sig.	 t	 df	
Sig.	(2-
tailed)	

Mean	
Difference	

Std.	Error	
Difference	 Lower	

	
	

Upper	

6,62	 0,01	 -1,12	 47,00	 0,27	 -6,2	 5,5	 -17,3	 4,9	
Equal	variances	
not	assumed	 	 	 -0,84	 11,99	 0,42	 -6,2	 7,4	 -22,2	 9,9	
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4.4 Friytor och rekommendationer: nås de? 
Eftersom medelvärdesjämförelser inte tar hänsyn till frekvensfördelning 
utifrån gällande rekommendationer – i kombination med det faktum att 
medelvärden kan vara ett missvisande mått – tabulerades andelen 
förskoleenheter som under- respektive överstiger den av Boverket 
rekommenderade dimensioneringar (40 m2/barn och ³ 3000 m2) (tabell 
11 & 12). Med grund i utfallet av känslighetsanalysen ovan redovisas även 
uppfyllandet av dessa rekommendationer för den alternativa brytpunkten 
’Före 1998’ inom parentes i tabell 11.  
 
Tabuleringen i tabell 11 visar att andelen förskolor med friytor under 
rekommendationen 40 m2 per barn är 29,4 procent för enheter byggda 
eller ombyggda före 1987, medan samma andel för enheter byggda från 
1998 motsvarar 40,9 procent (11,5 procentenheter högre). Sett till 
rekommendationen om en sammanhängande yta större än 3000 m2 

innehar gruppen ’Från 1998’ en större andel gårdar (50 procent) som 
uppfyller denna, i jämförelse med andelen för gruppen ’Före 1987’ (41,2 
procent), med en skillnad på 8,8 procentenheter. Nyttjandet av den 
alternativa indelningen ’Före 1998’ visar ett annat utfall: andelen enheter 
under 40 m2 per barn ökade då med 11,3 procentenheter till 40,7 procent, 
medan en majoritet (63 procent) överskred rekommendationen för 
sammanhängande yta.  
 
För centrumindelningen (tabell 12) uppvisar 36,4 procent, respektive 63,6 
procent, av centrumnära förskolor en dimensionering under, respektive 
över, rekommendationen för friyta per barn. Inom samma grupp uppnår 
63,6 procent av enheterna inte den rekommenderade sammanhängande 
ytan. Förskolor lokaliserade utanför stadens centrum innehar en 5,7 
procentenheter högre andel som inte uppnår rekommendationen för friyta 
per barn (42,1 procent), medan en större del av dessa förskolor (totalt 44,7 
procent) har en sammanhängande yta som överstiger rekommendationen. 
Tabell	11,	åldersgruppering:	andel	under/över	Boverkets	rekommendationer	

		

Under	norm	
friyta	
(40	m2)	

Över	norm	
friyta	
(40	m2)	

Under	norm	
sammanhängande	yta	

(3000	m2)	

Över	norm	
sammanhängande	yta	

(3000	m2)	
Före	1987	(n=17)	 29,4%	(40,7*)	 70,6%	(59,3*)	 58,8%	(37,0*)	 41,2%	(63,0*)	
Från	1998	(n=22)	 40,9%	 59,1%	 50,0%	 50,0%	
*utfall	av	alternativ	gruppindelning	

Tabell	12,	centrumgruppering:	andel	under/över	Boverkets	rekommendationer	

		

Under	norm	
friyta		
(40	m2)	

Över	norm		
friyta		
(40	m2)	

Under	norm	
sammanhängande	yta		

(3000	m2)	

Över	norm	
sammanhängande	yta		

(3000	m2)	

Inom	centrum	(n=11)	 36,4%	 63,6%	 63,6%	 36,4%	

Utom	centrum	(n=38)	 42,1%	 57,9%	 55,3%	 44,7%	
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5. Slutsatser 
Med utgångspunkt i antagandet av ökad markkonkurrens över tid inom 
Umeå tätort i allmänhet, och centrala staden i synnerhet, jämfördes 
friytan per barn ur två aspekter – över tid och i förhållande till stadens 
centrum. Resultatet av det genomförda arbetet delas in i tre kategorier: 
regression, medelvärdesjämförelse och frekvensfördelning.  
 
Koefficienten för byggnadsålder var positiv och brantare för 
förskolegårdar inom de, enligt FÖP, centrala stadsdelarna än för 
resterande stadsdelar. Med grund i de låga uppmätta r2-värdena för 
inkluderade regressioner dras slutsatsen att byggnadsår inte är en 
tillräcklig förklarande variabel för att beskriva den variation inom friytan 
som finns tillgänglig per barn för de studerade förskolorna. Jämförelsen 
av medelvärden fann att förskolor senast byggda eller ombyggda från 1998 
i genomsnitt rymde större friytor per barn än de med senast byggnadsår 
före 1987. Vidare uppmättes större genomsnittliga friytor per barn inom 
de centrala stadsdelarna än utanför dessa. Både gruppen med de sentida 
enheterna och gruppen inom centrum upplevde dock större intern 
variation med lägre minsta-värde och högre största-värde – något som i 
sig fordrar en reflektion. 
 
Med dessa utfall i åtanke kan konstateras att valda variabler inte förklarar 
situationen i Umeå. Vidare saknas andra förklarande variabler i analysen 
för att kunna förklara en större andel av den observerande variationen 
trots inkluderandet av, enligt litteratur och teori, relevanta variabler. 
Medelvärdesjämförelsen kunde bekräfta de på förhand formulerade 
mothypoteserna om att skillnad finns, men de uppmätta riktningarna stod 
till stor del i kontrast till de enligt teoretiskt grundade förväntningarna. En 
känslighetsanalys belyste osäkerheten kring ett dataset med liten 
omfattning, eftersom den valda gruppindelningen hade stor betydelse för 
vilket utfall som observerades. När en brytpunkt vid år 1998 valdes istället 
för intervall skilda från varandra verkade förskolor byggda efter ÖPL 98 
uppmäta 2,3 m2 mindre per barn än de byggda före denna översiktsplan 
med förtätningsambitioner antogs.  
 
Vid kontrollen av andelen förskolor som under- respektive överskrider de 
rekommenderade dimensioneringarna konstaterades att förskolor inom 
centrum i högre utsträckning klarar rekommendationen 40 m2 per barn, 
däremot underskrider dessa mer frekvent rekommendationen om 3000 
m2 sammanhängande yta. Yngre förskolor innehar i högre utsträckning än 
äldre ytor som underskrider boverkets rekommendationer för friyta per 
barn. Å andra sidan är andelen som överskrider rekommendationen för 
sammanhängande yta högre än den äldre gruppen förskolenheter.  
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6. Diskussion och vidare studier 
6.1 Metoddiskussion 
Det finns ett antal möjliga metodologiska förklaringar till att de 
observerade skillnaderna inte stämmer överens med de förväntade 
riktningerna. Regressionsanalysen kunde inte observera en linjär 
korrelation, varvid en naturlig fortsättning vore att kontrollera för icke-
linjära samband. Möjligheten finns också att orsaken till de funna 
resultaten – eller avsaknaden därutav – kan bero på ett inkorrekt eller 
otillräckligt dataset. På grund utav det ringa antalet datainputs får outliers 
än större påverkan på medelvärdet, vilket även är en trolig orsak till den 
observerade skillnaden i den genomförda känslighetsanalysen. En åtgärd 
för att undgå detta vore att öka antalet datapunkter i setet, eventuellt 
genom att lyfta på den i detta arbete definierande geografiska 
begränsningen och inkludera jämförbara städer.  
 
Strukturen på datasetet präglas av en metodologisk problematik: 
nämligen att det finns ett systematiskt bortfall av förskolor baserat på 
byggnadsår och antal inskrivna barn. Detta bortfall har sin grund i att den 
kommunala databasen som uppgifterna hämtats ifrån endast inkluderar 
kommunala förskolor och därmed utesluter de i enskild drift, samt 
personal- och föräldrakooperativ. Därmed kan de studerade förskolorna 
varken anses utgöra en population eller ett slumpmässigt urval vilket 
försvårar för statistiska slutsatser. Vidare existerar en osäkerhet kring 
konstruerandet av variabeln Senaste ombyggnadsår. I datasetet 
specificerades inte vilken typ av ombyggnad det rörde sig om, vilket kan 
ha gjort att förskolor vars dimension definierades i ett tidigare skede av 
byggnadsprocessen tillskrevs ett senare år – vilket i sådana fall indikerar 
att det senare årtalet är det som påverkat friytan per barn fastän så inte är 
fallet.  
 
Studien utgår ifrån ett antal antaganden som alla påverkar utfallet enligt 
teorin. Det sagt, går det utan studier om förekomsten av dessa fenomen 
med säkerhet inte att påstå att Umeås markanvändning påverkats av 
varken neoliberala trender eller bid-rent teorin. 
 
6.2 Teoretisk diskussion 
De procentuella frekvensfördelningstabellerna som konstruerades säger 
oss främst två saker: antagandet om en högre andel förskolor med mindre 
friytor per barn som understiger rekommendationen i centrum, verkar 
enligt denna studie inte stämma. Däremot observerades en högre frekvens 
av nybyggda förskolor än äldre som innehar friytor per barn som inte når 
upp till dessa rekommendationer, något som talar för att åtminstone delar 
av hypotesen verkar stämma.  
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En möjlig förklaring till att förskolor inom centrum innehar generösare 
dimensioneringar kan finnas i det faktum att enligt litteraturen (se ex. 
Boverket 2015b) tenderar mindre enheter inneha en större friyta i relation 
till antalet barn som nyttjar denna. Detta beror på att ett antal 
fundamentala aspekter bör rymmas inom gården för att öka kvaliteten, 
enligt gällande funktionsprogram (Umeå kommun 2009). 
Samnyttjandegraden bör således ses som en skalfaktor där denna blir 
högre ju fler barn som är inskrivna vid en enhet, dock inte nödvändigtvis 
ett linjärt förhållande. Detta belyser vikten av schemaläggning för 
utomhustid, då denna blir av större vikt för att undvika trängsel på stora 
enheter. Aspekten relaterad till enhetsstorleken knyter även an till den 
teoretiska förståelsen bakom den formulerade hypotesen. 
 
Arbetet utgår ifrån förekomsten av markanvändning enligt bid-rent 
teorin. Bid-rent teorins grundläggande drag består i att markanvändning 
skiftar rumsligt med utgångspunkt i stadens centrum, varför staden 
karaktäriseras av en något simplifierad koncentrisk form. Centrala 
lokaliseringar är särskilt gynnsamma för företag och kommersiella 
verksamheter, varför deras betalningsvilja är störst för dessa områden och 
andelen boende är relativt liten (Pacione 2009). Detta kan ses som en av 
de grundprinciper som gett upphov till urban sprawl, då förorterna 
präglas av lågintensivt markanvändande långt från stadens centrala delar 
(EAA 2016). När markvärdena i centrum är höga, är ett ekonomiskt 
rationellt svar på detta att utnyttja marken intensivt för att realisera 
markvärdet, en princip som rent-gap teorin tar fasta på. Bör sägas dock, 
är att denna teori främst behandlar gentrifieringens orsaker, men just 
denna aspekt anses kunna appliceras i flera kontexter. I kombination med 
en trend mot ett allt mer neoliberalt, entreprenöriellt stadsstyre präglat av 
interurban konkurrens och tillmötesgående av privata intressen kan 
svaret, som understöds av en universell urban hållbarhetsdiskurs, ur detta 
perspektiv vara stadsförtätning. På så vis skapas fler attraktiva 
lokaliseringar för att locka företag och samt möjligheter att realisera 
markens värde, om den är i kommunal såväl som privata ägo, för att gynna 
stadens budget. Det är så bid-rent, rent gap och neoliberalt governance 
spekuleras skapa grunder för, och dra nytta utav, stadsförtätning i detta 
arbete.  
 
De tidigare studierna inom fältet har konstaterat att det sällan är i det 
privatas intressen att bevara större rekreationella friytor (Van Dijk 2009), 
vilket med bakgrund i det förda resonemanget skapar ett problematiskt 
förhållande ur vilket denna studies hypotes konstruerats. Med bakgrund i 
detta tycks de kontrasterande resultaten måla upp en mer komplex bild av 
de underliggande faktorer och förhållanden som slutligen resulterar i en 
förskolegårds dimensionering. Grunden till denna komplexitet, såsom vid 



 39 

all markanvändning, bygger på markresursernas långa 
omsättningsperiod. När mark reserverats för ett visst ändamål dröjer det 
vanligtvis länge innan detta ändras, då dess användning ofta är långsiktig 
och eventuella investeringar kräver lång tid för att generera vinst (Smith 
1979). Trots att teorins existens konstaterats i en tidigare studie 
(Lundmark 2002) verkar inte Bid-rent teorin kunna appliceras felfritt på 
Umeå, särskilt sett i ljuset av att Umeås fördjupade översiktsplan för de 
centrala stadsdelarna (Umeå kommun 2011) belyser en utveckling mot att 
allt fler barnfamiljer väljer att bosätta sig inom centrum. Detta kan 
möjligen ha gett upphov till en del av den observerade negativa trenden 
och sporrar en utveckling mot allt intensivare utnyttjande av mark 
reserverad för förskoleverksamhet, bland annat genom en utveckling mot 
förskolor med flera våningar som kan urskiljas i flera nutida detaljplaner 
inom kommunen. Det kan också rimligtvis påverka friytan per barn 
negativt i fortsättningen, då efterfrågan ökar men möjligheterna att 
utveckla dessa verksamheter fysiskt är begränsade på grund av mark som 
knapp resurs i centrala lägen. 
 
Baserat på en grundläggande förståelse för markresursernas långdragna 
konsekvenser, samt en begynnande insikt om förtätningens baksidor (se 
ex. Haaland & Van den Bosch 2015; Hofstad 2012; Melia et al. 2011) 
öppnar sig idag möjligheten att i ett tidigt skede av förtätningsdiskursen 
utforma normer som skyddar kvaliteter av rymligare centrumnära 
bebyggelse. Även om förskolornas relativa friyta hållit en acceptabel nivå 
fram till idag aktualiserar fortsatt förtätning, i kombination med ökad 
andel barnfamiljer i centrala stadsdelar (Umeå kommun 2011), behovet av 
att formulera kvantitativa riktlinjer för att säkerställa kvalitet i 
utformandet av friytor för utevistelse och lekändamål i framtiden. Med 
förändrade förutsättningar riskerar det att bli mer svårhanterligt ur en 
stadsbyggnadsståndpunkt att tillgodose behovet av dessa ytor, då mark 
som resurs präglas av långsamma förändringar varför val som görs idag 
får konsekvenser under lång tid framöver.  
 
Förtätningsdiskursen är sedan tidigare studerad och konstaterad i Umeå 
(Burlin 2016). Som stadsbyggnadsideal strävar förtätningen efter att 
förändra mänskligt beteende mot mindre resande. Vad som bör has i 
åtanke ur ett friyteperspektiv är att möjligheten finns att människor som 
bor i tätare stadsmiljöer upplever ett större behov att resa oftare och längre 
för att uppfylla sitt upplevda behov av naturvistelse. Är detta fallet 
kommer resandet inte nödvändigtvis minska i samma utsträckning som 
förväntat (Haaland & Van den Bosch 2015). Till detta hör även aspekten 
social hållbarhet som uttalat planeringspolitiskt mål, då 
kompensationsresande i en större grad har socioekonomiska faktorer och 
konsekvenser. Resurssvagare samhällsgrupper riskerar att missgynnas 
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oproportionerligt i jämförelse med de som har råd, tid och möjlighet att 
genomföra dessa resor till exempelvis säsongsboenden. Denna teori 
synliggör ett behov av en nyanserad reflektion kring långt dragen 
förtätning. När större gröna friytor minskar i omfattning och förekomst 
blir kvaliteten på existerande grönstrukturer av särskild vikt. Att 
säkerställa kvaliteten framstår som särskilt centralt med 
kompensationsteorin i åtanke – något som visar på nyttan av det 
funktionsprogram Umeå kommun (2009) formulerat.  
 
I linje med tidigare studier (se ex. Nilssen & Hägerhäll 2012) finns dock 
vinster att hämta med tydliga krav och policys rörande friytan. 
Kvantifierade aspekter såsom friyta per barn och sammanhängande yta 
står sig bättre vid konflikter med andra kvantitativa faktorer – något som 
idag är frivilligt för kommunerna att utforma inom ramarna för det 
kommunala planmonopolet. Utformande av dessa kan i ljuset av den 
genomförda frekensfördelningskontrollen utgöra en aktuell åtgärd för att 
säkerställa att tillräckliga ytor per barn reserveras, vilket i sin tur skulle 
borga för en rad positiva hälsorelaterade och samhällsekonomiska 
externaliteter. Vidare vore ett sådant initiativ ett ytterligare steg mot att 
trygga måluppfyllelsen enligt den fördjupande översiktsplanen (Umeå 
kommun 2011). Det faktum att kvantitativa mått på friytor per definition 
inte säkerställer en sådan kvalitet att målgruppen är intresserad av att 
besöka dessa bör dock med fördel beaktas, varvid Umeå kommuns 
funktionsprogram för förskolan bör agera som en god referens. Med det 
sagt borde friytans storlek förstås som en fundamental aspekt för att ge 
förutsättningar åt en god stadsmiljö under förverkligandet av 
förtätningstrategier.  
 
6.3 Vidare studier 
Med utgångspunkt i de metodologiska osäkerheterna bör fortsatta studier 
av friytan inom planeringen, med särskilt fokus bortom 
storstadsområdena, genomföras för att säkerställa vilket förhållande som 
gäller för friytan och förtätning. En sådan studie kan med fördel överväga 
att skapa en variabel baserad på antalet, och vilken typ av, avdelningar 
respektive enhet rymmer för att sedan utgå från rådande normer. Detta i 
syfte att skapa en variabel som bättre mäter den planeringsmässiga 
aspekten och på så vis effektivt undviker eventuella validitetsproblem. 
Vidare vore intressant att undersöka huruvida användningen av 
brytpunkten ’1998’ skulle ge ett annat utfall vid kontrollen av 
frekvensfördelning, en aspekt med denna studie som med fördel hade 
kunnat inkluderats i mån av tid. Genom detta kan ett eventuellt behov av 
striktare regler kring utformningen av förskolegårdar under större 
markkonkurrens belysas – i linje med vad Boverket poängterar i 
konsekvensutredningen av de allmänna råden för friyta. 
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Studien beskriver hur friytan per barn varierar rumslig och beroende på 
byggnadsår inom Umeå tätort, men undersöker endast korrelation. För att 
de i denna studie antagna orsakssambanden ska kunna påvisas eller 
förkastas krävs vidare studier med andra metodologiska tillvägagångssätt. 
Detta skulle tydligare kunna påvisa om en utveckling mot mindre 
förskolegårdar kan begränsas till att vara ett storstadsfenomen eller om en 
liknande trend går att urskilja i andra kontexter, samt om förtätning och 
större privat inflytande påverkar denna trend. Vidare skulle detta kunna 
sporra en diskussion kring huruvida gällande normer, riktlinjer och 
lagstiftning agerar som en effektiv balansgång mellan flexibilitet å ena 
sidan och säkerställandet av att tillräckliga ytor avsätts för barn i städer 
under förtätning å andra sidan. 
 
Om dessa tendenser påvisas, kan slutsatsen dras att Umeå kommun i 
denna kontext till viss del lyckats skydda det allmänna intresset i tillgång 
till friytor för utevistelse och lekändamål enligt PBL. Av den anledningen 
skulle fortsatta studier motiveras kring de rutiner och arbetssätt som 
använts för att åstadkomma detta. Det skulle potentiellt kunna öka 
kunskapen kring metoder för att dra nytta av den flexibla lagstiftning som 
PBL utgör, samtidigt som en ohållbar markanvändning kan undvikas i 
kommuner med liknande förutsättningar. 
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Sammanfattning 
Den genomförda studien syftar till att, ur ett lokalt perspektiv utifrån en 
större stad i Norrland, beskriva och förstå hur storleken av förskolornas 
friytedimensionering förändrats över tid. Arbetet tar sin utgångspunkt i 
Umeå tätort, för att förklara huruvida trängsel på förskolegårdar 
begränsas till att vara ett storstadsproblem eller om en trend mot mer 
trängsel bland barnen går att urskilja även i en kontext utanför 
storstadsområdena. Med grund i ett antagande om ökande 
markkonkurrens som följd av neoliberalt governance och 
förtätningsstrategier för tillväxt grundar sig studien på en hypotes om att 
förtätningsambitioner riskerar att inskränka på barns rätt till adekvata 
friytor för utevistelse och lek.  
 
Metoden som användes för att uppnå detta syfte tar en kvantitativ ansats 
för att beskriva den rumsliga variationen i storleken på den tillgängliga 
friytan per barn. Vidare undersöks huruvida denna variation kan 
tillskrivas respektive förskolas byggnadsår. Ett för studien grundläggande 
antagande är att förskolebyggnaders dimensionering cementerar rådande 
normer kring vilken dimensionering per barn som anses vara tillräcklig 
för att uppnå en hållbar markanvändning i enlighet med 
planeringslagstiftningens mål och syfte. För att analysera det insamlade 
datasetet användes ett iterativt arbetssätt, där flera verktyg användes som 
komplement till varandra för att belysa fenomenet ur flera perspektiv. 
Som utgångpunkt genomfördes en regressionsanalys för att testa om 
byggnadsår och friyta per barn uppvisade ett linjärt förhållande. Vidare 
utvecklades modellen genom inkluderandet av fler, enligt teorin och 
tidigare studier relevanta, variabler i ett försök att förklara en större andel 
av den uppmätta variansen. Som nästa steg i analysen delades datan upp 
i underkategorier dels utifrån utvecklingen över tid och dels respektive 
enhets lokalisering i relation till stadens centrum. Dessa grupper användes 
senare för att kontrollera för skillnaden i medelvärden för friytan per barn. 
För att kompensera för medelvärdenas medföljande brister kontrollerades 
slutligen andelen förskolor i respektive gruppindelning som under- och 
överskrider Boverkets rekommendationer: 40 m2 friyta per barn och minst 
3000 m2 sammanhängande yta på förskolegården.  
 
De genomförda regressionsanalyserna kom fram till att koefficienten för 
byggnadsår var svagt negativ och därför överensstämmer med den 
förväntade riktningen. Däremot kunde inget statistiskt säkerställt linjärt 
samband kunde urskiljas för friytan per barn och de inkluderade 
förklarande variablerna, samt att den konstruerade modellen hade en 
mycket låg förklaringsgrad (justerat r2 = 0,01). Jämförelsen av 
medelvärden fann att förskolor senast byggda eller ombyggda från 1998 i 
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genomsnitt rymde större friytor per barn än de med senast byggnadsår 
före 1987. En känslighetsanalys med en brytpunkt för år 1998 visade att 
den tilldelade markytan per barn har minskat med 2,3 m2 – eller 5,1 
procent – efter antagandet av ÖPL 98. Denna gruppindelning uppvisade 
därmed det omvända förhållandet i relation till det som först uppmätts, 
vilket belyser osäkerheten kring ett dataset av denna ringa storlek.  
 
Vidare uppmättes större genomsnittliga friytor per barn inom de centrala 
stadsdelarna än utanför dessa. Både gruppen med de sentida enheterna 
och gruppen inom centrum upplevde dock större intern variation med 
lägre minsta-värde och högre största-värde. Kontrollen av andelen 
förskolor som under- respektive överskrider de rekommenderade 
dimensioneringarna konstaterade att förskolor inom centrum i högre 
utsträckning klarar rekommendationen 40 m2 per barn, däremot 
underskrider dessa mer frekvent rekommendationen om 3000 m2 

sammanhängande yta. Yngre förskolor innehar i högre utsträckning än 
äldre ytor som underskrider boverkets rekommendationer för friyta per 
barn. Å andra sidan är andelen som överskrider rekommendationen för 
sammanhängande yta högre än den äldre gruppen förskolenheter.  
  
De procentuella frekvensfördelningstabellerna som konstruerades säger 
främst två saker: antagandet om en högre andel förskolor med mindre 
friytor per barn som understiger rekommendationen i centrum, verkar 
enligt denna studie inte stämma. Däremot observerades en högre frekvens 
av nybyggda förskolor än äldre som innehade friytor per barn som inte når 
upp till dessa rekommendationer, något som talar för att åtminstone delar 
av hypotesen verkar stämma. Slutsatsen av arbetet är att det verkar finns 
andra, ej inkluderade, faktorer som i större utsträckning påverkar 
förskolornas dimensionering.  
 
Studien beskriver hur friytan per barn varierar rumslig och beroende på 
byggnadsår inom Umeå tätort, men undersöker endast korrelation. För att 
de i denna studie antagna orsakssambanden ska kunna påvisas eller 
förkastas krävs vidare studier med andra metodologiska tillvägagångssätt. 
Detta skulle tydligare kunna påvisa om en utveckling mot mindre 
förskolegårdar kan begränsas till att vara ett storstadsfenomen eller om en 
liknande trend går att urskilja i andra kontexter. Vidare skulle detta kunna 
sporra en diskussion kring huruvida gällande normer, riktlinjer och 
lagstiftning agerar som en effektiv balansgång mellan flexibilitet å ena 
sidan och säkerställandet av att tillräckliga ytor avsätts för barn i städer 
under förtätning å andra sidan.  
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Bilaga 1 
 

Bilaga 1, den koncentriska närhetsprincipen i bid-rent teorin, samt dess effekt på rumslig fördelning 
av markanvändning.  
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Bilaga 2 

 
Bilaga 2, områden inkluderade i femkilometersstadens två centrumpunkter: centrum och 
universitetsområdet.  
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Bilaga 3 

 
Bilaga 3, översiktskarta med graderade symboler för respektive förskoleenhets friyta per barn 
 
 


